
L'DIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DO CAMPO

RESOLI.ÍÇ,Ao N" 003/2019

Conselho da Faculdade cle Educação do Campo/l-JNIFESSPA

Aprova o Regimento do Estágio Super-visionado
do Curso de Licenciatura em Educação do Campo.

O CONSELHO da Faculdade de Educação do Campo. da Universidade Federaldo Sule
Sudeste do Para. no uso de suas atribuições Estatutárias e Regimentais. tendo em vista a
discussão. tramitação e deliberação do presente regimento

liESoLVI :

Art. I' - Apto\ar o Regimento do Estágio Supervisionado do Curso de Licellciatura em
Educação do Campo, conforme o disposto no Anexo (páginas 2 - 11), que é parte integrante e
inseparáveldesta Resolução.

Art.2' - A presente Resolução entrará cm vigor na data dc sua publicação. re'jogadas iis
disposições em contrário.

Conselho da Faculdade dc Educação do Canino. 09 de outubro de 2019

De acordo

M;#ia Neuza da Silvo Oliveira
retira da Faculdade de Educação do (. ampo
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tíNIVERSIDAI)E FEDEliAL DO SUL E SIJI)ESTE 1)0 PARA
FACULDADE l)E EDLICAÇAO 1)o CA\lPo

REGI\LENTO DE ESTÁGIO 1)0 CURSO l)E LICENCIATLTRA E\IEI)LOCAÇÃO l)o
CANIPo

Em observância à Leí do estágio 11.788 de 25.09.2008 que regulamenta o estágio no âmbito do
Ministério da Educação (MEC); e Resolução n' 16. de 12 de agosto de 2014 do Conselho
Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Papá -
UNIFESSPA que aprova o Regulamento dos Estágios Supervisionados, Obrigatórios e Não
Obrigatórios dos Cursos de Graduação c dc Educação Profissionalda Unir'esspa e ao Prometo

Político Pedaeoógico do C'urso de Licenciatura em Educação do ('ampo. este documento visa
regulamentar o estágio docência obrigatório no curso de Licenciatura em Educação do Campo.

PRINCÍPIOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM EI)UCAÇAO DO CAMPO

Art. I'. O Curso dc Licenciatura em Educação do Campo tbí criado visando a construção de
um sistema de educação básica do/no campo para formar protéssores para o atendimento do
ensino tunclamental no segundo segmento c ensino médio. considerando a problemática inter-
relacionada de ampliar a inclusão da população do campo na rede pública de ensino, visando a
construção de uma organização curricular e metodológica específica à realidade do campo.
Assim, faz-se necessário a existência de um processo formativo capaz de contribuir com a
formulação dessa organização curricular c metodológica. Por isso. um Plano de Formação
baseado na alternância pedagógica como metodologia para o trabalho nas escolas do campo
que se deseja construir/transformar.

Art. 2" O curso se estruturará visando a articulação entre os conhecimentos dos povos do campo
com os conhecimentos historicamente produzidos e socializados por meio da Educação
Superior. .Assim. o prometo formativo do curso cle [,icenciatura em Educação do Campo
promoverá uma sólida fbnuação que prestigio as ditêrentes formas de produção e construção
do conhecimento inserindo os sujeitos no centro do processo de ensino-aprendizagem. o que
epistenlologicamente indica a orientação do curso pela opção da pedagogia da praxis como
tbrtalecimento da relação teoria e prática na alternância de tempos e espaços tbrmatixos cona
vistas à transformação da realidade das escolas e das comunidades do campo.

Art. 3" O curso assume como princípios pedagógicos e éticos: a formação contcxtualizada: a
realidade e as experiências das comunidades do can)po colmo objeto de estudo c fome de
conhecimentos; a pesquisa e o trabalho como princípios educativos; a indissociabilidade teoria-
prática; o planejamento e ação formato'va integrada entre as áreas de conhecimento
[interdisciplinaridadel; os educandos como sujeitos do conhecimento; e a produção acadênlica
para a transformação da realidade.
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Art. 4' A organização do percurso formativo a partir da Alternância Pedagógica, também se
vincula ao trabalho e a pesquisa como princípios educativos na realização do estágio. sobretudo
na realização da pesquisa socioeducacionale estágio docência ao longo do Tempo Comunidade
(TC). que buscam aprofundar as reflexões acerca da problemática da questão agrária de maneira
ampla, relacionando a realidade regionalamazânica e o país. com destaque para a relação entre
questão agrária. papeldo Estado, atuação dos Movimentos Sociais e a Educação do Campo:

Art. 5" Do ponto da fundamentação didático-pedagógica, destaca-se a relação entre a formação
de educadores do campo c sua vinculação com as escolas do campo. ou sqa, os estágios-
docência realizados pelos educandos ao longo do curso devem dialogar estreitamente com a
realidade das escolas e comunidades como um todo. a ideia central é articular a escola com a
universidade. ou seja. a educação básica com a educação superior. de forma que uma outra
escola do campo possa ser testada nesse processo.

DOS OBJETIVoS DO CURSO DE LICENCIATUliA EM EDUCAÇÃO DO CA\lPO

Art
l

6" Os objetivos da formação de Educadores do Campo por área de conhecimento busca
Valorizar os diferentes conhecimentos dos povos e comunidades rurais como
possibilidade de produção con)finta do conhecimento;
llistoricizar o processo de constituição das comunidades e as estratégias de
territorialização dos povos do campos
Evidenciar o conflito e a experiência dc vida como elementos estruturantes da formação
de educadores do campo;
Aprofundar a compreensão e análise das diferentes formas e expressões socioculturais.
políticas e económico-produtivas dos povos do campo;
Fomentar a análise e compreensão acadêmíca interdisciplinar sobre as características
socioculturais e ambientais que demarcam o território de existência coletiva destes
st11eitos:

Fortalecer a interdiscíplinaridade com vistas a assegurar uma tbrmttção crítica aos
sujeitos do campo.

[1

111

lv

V

VI

NATUREZA E oB.JETIVoS DO ESTÁGIO l)OCENCIA NO CURSO DF
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO

Art. 7' O estágio constitui-se na vivência e exercício protlssional da docência na área de
conhecimento escolhida pelos estudantes, sob orientação e acompanhamento de professores e
supervisão da parte concedente articulada ao planelamento das instituições de ensino campo de
estágio
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Art. 8" As atividades de estágio docência serão re:tlizaclas durante o Tempo-Espaço
Localidade/(. imunidade ein escolas e comunidades do cttmpo. com caiba horária totalde 400h.
divididas em quatro momentos diferenciados e articulados ao Plano de Estudo. Pesquisa e
I'rabalho.

Art. 9" Ob.jetíva-se com a prática do estágio consolidam o conhecimento do educando.
apreendido durante a vivência na Universidade. A Pesquisa Socioeducacional c os Estágios-
Docência são articuladas de maneira con.junta. ou seja. pesquisa e estágio integram o
componente formativo dos educandos.

Art. 10 0 estágio docência no curso de Licenciatura em Educação do Campo visa compreender
e acompanhar a problemática de ausência de escolas no campo e conhecer as estratégias
mobilizadas pelas famílias para ter acesso aos níveis de ensino na educação básica.

Art. ll A fbimação por área é uma estratégia adotado no curso para garantir a constituição c
contratação de um coletivo de docentes capaz de pensar o todo do trabalho pedagógico ila escola
do campo. Sendo. portanto. uma estratégia cle integração e interdisciplinaridade

CAPITIJLO l
DA ORGANIZAÇÃO 1)0 ESTÁGIO DOCÊNCIA

Art. 12 0 estágio docência no Curso de Licenciatura em Educação do Campo dar-se-á de forma
indissociávelcom a pesquisa socioeducacional. sendo subdivido em quatro etapas:
A -- Pesquisa SocioeducacionallV(75h) e Estágio-Docência 1(100h);
B -- Pesquisa SocioeducacionalV (75h) e Estágio-Docência 11(100h);
C -- Pesquisa Socioeducaciona]V](75h) e Estágio-Docência 111 ( ] 00h);
D - Pesquisa SocioeducacionalVl1(75h) c Estágio-Docência IV (100h).

Parágrafo único: A carga horária de cada etapa será distribuída entre as atividades previstas
no play)o de estágio.

qFf' A í) l

PESQt.lisa SOCIOEI)UCACIONAL IV (7SH) E ESTÁGIO-1)0CENCIA l(i00H)

Art. 13 A Pesquisa SocioeducacionallV (75h) e Estágio-Docência 1(100h) terá como tema os
'Saberes Escolares" e tem como oUetivo de realizam a investigação acerca dos saberes escolares
na prática docente e currículo escolar, visando:
1 - observar os saberes escolares na educação rural. enfocando as relações educativas e os
conteúdos do currículo praticado. incluindo as questões socioambientais e agrárias e as
classificações sociais (etnia. geração. gênero e classe social);
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11 discutir a disciplinarização do saber no currículo escolar

4rt. l.í A metodologia sc baseara na in'ç'estigaçào-observação e incidirá sobre os conteúdos e
metodologias dos currículos oficiais e praticados na escola. sendo realizada como Estágio-
Docência de Pesquisa-Observação Sistemática na segunda etapa do ensino fundamental

Art. 15 0 trabalho implicará no descn\'ol't imento das seguintes atividades:
gl' E.vz/do D//'/g/do: Estudar e comparar as legislações peilinentes a organização curricular do
ensino tundamentalvigente nas esferas Federal. Estaduale Municipal. observando o que consta
no Currículo "Formal" do Ensino Fundamental (2' etapa), da escola/município, com base nos
seguintes critérios: concepções do conhecimento disciplinar; concepções de ensino; conteúdos
previstos;
li2' OÓ.se/t'aç(7o e pesqz//õa doc'z//7zen/a/ na e.sco/a. Estudar o Prometo Político-Pedagógico da
Escola (concepção e princípios do currículo escolar); investigar-observar horas-aulas das
disciplinas em série/ano do Ensino Fundamental(2" etapa):
ljS' .4/z(í//.\-e da oó.\ert'aç'ão. Essa análise será realizada cruzando retêrenciais teóricos
estudados nos Tempos Espaços Universidade c Localidade e os dados (descrições) das
obter'cações realizadas em sala de aula (contbrme obÍctivos e roteiros) e nos documentos
escolares.

Art. 16 0s trabalhos a serem produzidos para Socialização T-E-Localidade e debate na área do
conhecimemo. bem coillo para acompanhamento e orientação dos prof'essores do curso. serão:
j$1" ( 'ac/e//?o de de.\c//ç(7o (/a o/).\-e/'laç(io de .\a/r/ (/e c/l//a: A observação deverá serobjeto de

descrição imediata em caderno (suporte) próprio e exclusivo para esta finalidade:
l$2' Re/a/(;/.fo de Es/agia-Z)oc'ê/zc/a: O relatório deve ser construído a partir das normas que
regulam a realização de trabalhos acadêmicos, tendo objeto a Pesquisa-Observação Sistemática
realizada.

ÇFÍ' A í) l l

PESQUISA SOC10EDUCACIONAL V (7SH) E ESTÁGIO-DOCÊNCIA 11(100H)

Art. 17 A segunda etapa do estágio docência aborda o tema da "Cultura" e tem o objetivo de
realizar pesquisa-ação educativa interdisciplinar tendo como foco dc investigação a relação
escola-comunidade como espaços-sujeitos de produção cultural. visando processos clc

conscientização sobre o(s) prdeto(s) cultural( is) presentes na localidade

Art. 18 A metodologia da segue(ta etapa do estágio consistirá em pesquisa-ação educativa
interdisciplinar e deverá envolver estudantes e piolbssores da segunda etapa do Ensino
Fundamental c ser desenvolvida na área de conhecimento na qual o(s) licenciando(s) esteja
cursando.
g ] ' Como parte da estratégia de educar pela pesquisa, os estudantes deverão ser envolvidos em
todas as etapas (planejamento. desenvolvimento. sistematização e socialização), visando a
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apropriação das relações. implicadas na educação como prática social específica. entre
processos de produção de conhecimento e didatização do saber;
l$2' Em linhas gerais. a pesquisa-ação educativa envolverá atividades de pescluisa. estudo.
produção educacionale socialização na escola-comunidade.
li3' C'ada área de conhecimento do curso construirá um planejanleilto prévio c geral de
orientação dos licenciandos, tendo em vista seus objetos e métodos próprios. observando a
questão da educação em direitos humanos. educação ambiental. educação para as relações
étnico-raciais. de género e geração. O exercício da l)Fálica docente na escola deverá ser objeto
de diálogo locale com os sujeitos a serem envolvidos.
$4' A cultura deverá ser compreendida no sentido ampliado, incluindo todas as atividades e
produções humanas. consideradas pela não dicotomia entre objetividade e subjetividade. mas
na perspectiva da compreensão da co-emergência do mundo e das subjetividades que ele
implica.

Art. 19 0(s) licenciando(s) deverá(rão) desenvolver as seguintes atividades (individual e/ou
c ole vivamente) :
.#/ ' E.s-/udo d//'lg/do : referencial teórico c metodológico complementar para o desen'ç'olvímento
da pesquisa-ação educativa;
.e.2' E/ege/ e/?/oqzfe e /e/ /a ge/í/do/'. eles dc\ farão contribuir para o debate sobre o(s) projcto(s)
culturttl(is) presente na localidade. [..] (1) relacionamento do ser humano com a natureza e (11)
relacionamento entre as pessoas e entre os grupos sociais;
gS' Desert\'olvet' todcts cls etapas do processo da pesqtlisa-ação edtlcciti\a: cowsül\ú-se
tbrmalmente da ati'ç idade integradora da realidade social. da prática educativa e do estágio
docência. Inclui a atívidade de comunicação/socialização da produção realizada na
escola/comunidade. Todo o processo de'ç'erá ser objcto de registro-descrição imediata:
.#'#" EI/aóo/ c/r / e/c//ó/'/o do proa'essa da pesqz/ísír-aç'ão (relatório de estágio-docência);
1 5' Socializar as atividades realizadas no estágio docência.

Art. 20 0(s) licenciando(s) deverá (ao) apresentar na atividade de Socialização T-E- Localidade
para debate na área do conhecimento, bem como para acompanhamento e orientação dos
professores do curso. as seguintes produções:
J'/ " (I'ade/'no de reg/erro-de.sc'/'/ç'âo //zvedía/ci da.v a//t'fdí/de.ç. a pesquisa-ação deverá ser objeto
de descrição imediata em caderno (suporte) próprio e exclusivo para esta Hinalidade=
j'?" Re/a/(;/./o c/e E.s/dg/o-Z)ocê/zc'/a: o relatório deve ser construído observando os elementos
descritos pura esta atividade:
l$3' P/oí/lrç'(7o e(/z/cac/0/7a/. material produzido ila sistematização e comunicação da pesquisa-
ação realizada com/na escola-comunidade. ou. no caso de materiais que devem permanecer
visualizados na escola (por exemplo. cartazes), o licenciando poderá produzir imagens
( fotográHlcas ) .

«Ff' A í) l l l

PESQUISA SOCIOEDUCACIONAL VI(75H) E ESTÁGIO-DOCÊNCIA 111(100H)
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Art. 2 1 A Pesquisa Socioeducacional VI(75h) e Estágio-Docência 111(100h) abordarão o tema
Trabalho" e visam identificar. a partir de uma l)esquisa-ação interdisciplinar com a juventude

local. as concepções de trabalho presentes nas atividades pedagógicas do Ensino Médio do
cantpo ou. no caso de sua inexistência. na 'ç'ivência em espaços não lbnnais.

Art. 22 Na Pesquisa Socioeducacional VI. o "Trabalho" será a temática central, sendo princípio
educativo e contexto de fomlação- tendo como foco a observação sistemática das práticas
pedagógicas no Ensino l\médio (trabalho docente e o sentido atribuído ao trabalho no Ensino
Médio do campo pelos diferentes sujeitos).

Parágrafo único: A escolha do tema "Trabalho" no Ensino Médio como foco do estágio-
docência. justifica-se porque nesse nível de ensino. historicamente. há concepções
diferenciadas de trabalho em disputa e o trabalho possui centralidade na vida cotidiana dos
jovens do campo

Art. 23 As etapas de construção desse trabalho da observação e análise dos dados serão as
seguintes:

1 - Pesquisa-Observação Sistemática no Ensino Médio ou vivência a partir de
observação sistemática em esptiços não Formais:
11 - Registro sistemático/contínuo das atividades pedagógicas cicsenvolviclas:
111 - Entrevistas com diferentes sujeitos do processo educativo observado;
IV - Estudo dirigido: referencial bibliográfico sobre o tema a ser orientado pelo
coletivo cle professores. escolhido a cada etapa;
V - Elaborar relatório do processo da Pesquísti-Observação (relatório de estágio-
docência)[...]. observando os seguintes pontos de sistematização:(a) caracterização
dos sujeitos/espaço pesquisado; (b) seleção de recortes/relatos da observação. que
tenha como foco o trabalho realizado com a juventude do campo e as concepções
presentes no cotidiano desses sujeitos; (c) interpretação e análise de como o trabalho
é apresentado aos jovens pelas instituições educativas e como esses jovens tblam do
trabalho no seu cotidiano.

Art. 24 0(s) licenciando(s) deverá (ão) apresentar na atividade de Socialização T-E- Localidade
para debate na área do conhecimento, bem como para acompanhamento e orientação dos
protbssores do curso. as seguintes produções:

l?e/a/(5/./o c/c E.s/í}.q/o- Z)oc ê/?c/r/: o relatório deve ser construído observando
os elementos descritos para esta atividade;
('ater/70 de regia/ro da Observação Sistemática;
T} atlsct içào das Ente cx' iscas .

11.

111.
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qFr A o IV
PESQUISA SOCIOEDUCACIONAL Vl1(7SH) E ESTÁGIO-DOCÊNCIA IV (100H)

Art. 25 A Pesquisa SocioeducacionalVl1(75h) e Estágio-Docência IV(100h) terá como tema
'Trabalho e .lu'uentude" e tem o objetivo de realizar pesquisa-ação educativa interdisciplinar no
elasino médio ou espaços de educação não tbmlal. tendo o trabalho como princípio educativo c
como contexto de formação. bem como buscam colocar como ploblenliide pesquisa a relação
entre educação, trabalho e juventude e como a educação do campo pode valorizar e tbrtalecer
essa relação.

Art. 26 A Pesquisa SociocdttcacionalVll será desenvolvida interligando o espaço escolar. nas
séries do Ensino Médio. com os espaços não fonllais de ensino. Como parte da estratégia de
educar pela pesquisa, os alunos deverão ser envolvidos em todas as etapas (planejamento-
desenvolvimento, sistematização e socialização). visando a apropriação das relações implicadas
na educação como prática social específica, entre processos de produção de conhecimento e
didatização do saber. Em linhas gerais. a pesquisa-ação envolverá atividades de pesquisa.
estudo temático, produção educacionale socialização na escola-comunidade.

Art. 27 Atividades específicas a serem desenvolvidas:
Z,)ePn/ç'ão c/o /e//?a a .\e/' c/óordc/c/o po/' cada ec/z/ca/7do: o enfoq ue proposto é a análise
da relação trabalho e juventude nos espaços formítis e não formaiseclucativos.
f.s-/l/(/o (///;g/c/o: referencial teórico c metodológico complementar para o
desenvol'ç'imenso da pesquisa-ação:
Pe.sqn/sa-anão educafíwz: os educanclos da Licenciatura em Educação do Campo
deverão eleger um enfoque dc ação que esteja diretamente interligado à relação do
trabalho e .juventude. buscando desenx,olver atividades de intervenção baseadas no
trabalho como princípio educativo e acentuando a importância da enter-relação dos
espaços formais e não formais de ensino no processo formativo do sujeito jovem do
campo. Essa atlvidade dará continuidade na busca de respostas das seguintes questões:
Qual a relação dos jovens com o trabalho. com a escola. família e relações sociaiso
Como a escola vem trabalhando a formação dos jovens na perspectiva da relação com
o mundo do trabalho no contexto das necessidades das comunidades? Os conteúdos
disciplinares c interdisciplinares vêm sendo trabalhados nessa perspectiva? De que
maneira'? Qualo nívelde integração dos espaços formais e não formais de ensino? (- omo
a pesquisa-ação participativa poderá contribuir para processos c metodologias
integradoias do currículo e das práticas educativaso

l N. I'toclttção edtlcctciotlcit e stlciciti=ctção tla escolct/colltullidade. desetxvtõ\x \uxc\Àlo de wxltu

ação educativa baseada nos dados do re]atório arterial e nas 'ç ivéncias pedal(]gicas (]Lt
presente pesquisa;

V .E'/aóorízr /.e/a/ór/o do /)Face.\.\o c/a /)c.\qz//.sa-anão (relatório de estágio-docência): memorial
descritivo do processo. ailálisc da metodologia e dos resultados alcançados e identificação

11

111
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dos desafios pedagógicos

Art. 28 0(s) licenciando(s) deverá(ão) apresentar na ativídade de Socialização Tempo-Espaço
Localidade para debate na área do conhecimento, bem como para acompanhamento e
oiientaçào dos professores do curso. as seguintes produções:

('adetno cte registro- descrição imediata das utividctdes: a pesqw\sa-açào üevetâ set
objeto de descrição imediata em caderno (suporte) próprio e exclusivo para esta
finalidade ;
Re/í//ó/./o de E.s/ág/o-Doc'ê/7c'/a: o relatório deve ser construído observando os
elementos descritos para esta atividade;
/)?.odzfç(To ec/z/cac-/0/7a/. íllaterial produzido na sistematização e comunicação da
pesquisa-ação realizada na escola e nos espaços não formais de ensino.

l

11

111.

DAS ATRIBUIÇOES DA COORDENAÇÃO

Art. 29 - Cabe à Coordenação do Estágio:
1) Expedir a documentação necessária para a realização do estágio.
2) Estimular a articulação entre a Universidade/Faculdade e rede Municipal e Estadual de

ensino. como também. com as escolas e comunidades onde serão realizadas as
atividades clo estágio. É importante que o estudante estagiário seja acolhido pelos
gestores c docentes da escola. que receba apoio e acesso aos materiais e (documentos
necessários à realização desta ati\idade curricular nele'ç'ante para seu processo
formativo.
Estimular a articulação entre a Universidade/Faculdade e as lideranças das comunidades
de origem dos estudantes.
Dispor de um cadastro atualizado de escolas por município. bem como. contados de
direção e coordenação pedagógica das escolas onde estão distribuídos os estudantes.
Manter permanente diálogo e articulação com os prof'essores orientadores do estágio.

3)

4)

5)

DAS ATRIBI,ílÇOES DOS PROFESSORES

Art. 30 - Cabe aos professores/as orientadores/as do estágio:
1) Acompanhar o processo de realização do estágio do estudante.
2) Realizar a correção das produções dos estudantes e orienta-los no processo de reescrita

das produções e scu posterior arquivamento e catalogação no acervo da Faculdade
3) Organizar o período dc socialização dos trabalhos cle estágio. de modo quc os estudantes

tenham tempo suficiente para compartilhar esta experiência formativa.

DAS ATRIBUIÇOES DoS ESTAGIÁRIOS

9



q!> UNIFESSFn !FECAWPO

UNIVERSIDAI)E FEDERAL DO SU L E SUDESTE DO PARA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 1)0 CAMPO

Art. 3

1)

2)

1 - Cabe aos estagiários:
Comparecer às orientações para os estágios no âmbito das atividades curriculares de
pesquisa socioeducacional.
Apresentar a documentação necessária à realização do estágio para a Coordenação
Pedagógica ou Gestão da escola.
Cumprir com a citrga-horária exigida pala a realização das atividades propostas pala o
estágio: observação ou intervenção pedagógica: pesquisa documental: estudo dirigido;
realização da análise descritiva-reflexiva e elaboração do relatório.
Respeitar as normas administrativas e pedagógicas da escola de realização do estágio.
Colaborar com a realização de eventos desenvolvidos pela escola no período de
cumprimento do estágio.
Socializar as produções e/ou produtos desenvolvidos durante os estágios e pesquisas
socioeducacionais na comunidade e/ou escola.
Apresentar relatório de estágio. diário de campo c outros materiais requeridos pelos
professores orientadores do estágio.
Entregam ao professor orientador de estágio o termo de compromisso devidamente
preenchido c assinado pelo estagiário e pelo responso''.:ellegalda escola.
Entregar ao professor orientador de estágio a ficha de estágio devidamente preenchida
e assinada pelo estagiário e pelo professor regente ou pelo gestor escolar.

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

DISPOSIÇOES GERAIS

Os casos omissos serão analisados pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e, quando o NDE
.julgar necessário. fará consulta junto ao comitê permanente de estágio da UNIFESSPA.

M arabá-PA de de 20

MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO DE APROVAÇÃO DO REGIMENTO
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Docentes:

Amintas Lopes da Salva Júnior

Benedito Evandro Berros da Silv

Carlos Albedo Gaia Assunção.

rosé Sávio Bicho de Oliveira:e

Joseattc C'arx alllo (testa

Marcos Guilherme Moura

olaria Cristina Macedo Alentar

\faria Neuza cla Silvo Oliveira.

Paola Giraldo Herrera

Rodripo de Almeida Muniz.

Valdomiro P. Teixeira Junior

Salva

Técnicos administrativos

l.eonai'do da Salva Brita

Representantes discentes
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