
Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Licenciatura em Letras – Português e Espanhol 

O Estágio Curricular é considerado o ato educativo supervisionado que envolve o 
desenvolvimento de diferentes atividades que visam à preparação para o trabalho produtivo do 
acadêmico, relacionado ao curso que estiver frequentando regularmente. Trata-se de um 
momento de aprendizagem que o licenciando exerce in loco de acordo com a sua área 
profissional sob a supervisão de um profissional já habilitado. Assim, o estágio objetiva o 
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, 
e o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. 

A realização do estágio deve-se realizar em concordância com o Regulamento de Estágio 
do IFSP, Portaria nº. 1.204, de 11 de maio de 2011, e elaborada em conformidade com a Lei do 
Estágio (nº 11.788/2008), dentre outras legislações elaboradas para sistematizar o processo de 
implantação, oferta e supervisão de estágios curriculares. 

De acordo com as diretrizes curriculares do curso de Licenciatura em Letras é 
obrigatório o cumprimento de 400 horas em Estágio Curricular Supervisionado. Porém, o IFSP – 
Câmpus Avaré acatou a recomendação do Conselho Nacional de Educação, que considera 
importante buscar a qualidade do aluno estagiário, ampliando para 700 horas a carga horária 
do Estágio Supervisionado para o Curso de Letras com dupla habilitação: 400 horas referentes à 
habilitação em Língua Portuguesa e suas literaturas, acrescidas de 300 horas para a habilitação 
em língua estrangeira – no caso o Espanhol e suas literaturas.  

O curso de Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Espanhola objetiva 
formar um profissional atuante, crítico, capaz de transitar pelas esferas do saber, aliando 
conhecimento, valores socioculturais e necessidades individuais dos alunos. Essa formação só 
pode ser atingida com uma prática que viabilize um real contato entre estágio e instituições 
educacionais. É no seu local de estágio que o aluno poderá entender a significação da escola e 
o laço que esta possui com sua comunidade, percebendo como deve ajustar o conteúdo 
curricular adquirido no Ensino Superior à sala de aula do Ensino Fundamental ou Médio. 

http://prc.ifsp.edu.br/prcV1/ArquivosDownloads/Mai_Port_1204_aprova_regulamento_de_estagio.pdf

