
CRONOGRAMA PARA INSCRIÇÕES NO ESTÁGIO
CAp-UFRJ 2022.1

(1º semestre letivo da graduação: 11/04/2022 a 06/08/2022)
(ano letivo do CAp: 07/02/2022 a 19/12/2022)

Etapa Descrição Data / Prazo

1
Divulgação do número de vagas disponíveis para
NOVOS licenciandos/por setor curricular do CAp.

11/03

2
Divulgação do cronograma e orientações para o
estágio 2022.1.

13/04

3

Prazo final para o envio, pela Coordenação de
Estágios (UFRJ), das listas com a relação dos
licenciandos inscritos em Prática de Ensino e
indicados para a realização do estágio no CAp,
considerando o número de vagas disponíveis.

29/04

4
Envio do formulário de inscrição para os e-mails dos
NOVOS  licenciandos.

de 02 a 06/05

5

Envio dos e-mails de confirmação das inscrições
validadas e do Caderno de Estágio 2022.
Envio do convite para reunião de Recepção da
Licenciatura e dos links de acesso pela plataforma
Zoom.

09/05 e 10/05

6

Reuniões de Recepção da Licenciatura
Atenção: Neste primeiro semestre, a reunião será
remota. Esta reunião é preparada, especialmente,
para os licenciandos inscritos no estágio
supervisionado de 2022.1, mas os estudantes que não
estiveram presentes nas edições anteriores também
poderão participar. Os estudantes devem escolher
APENAS um dos quatro horários disponíveis para
participar. Haverá certificação de 2h de estágio pela
participação na Recepção.

11/05  (1º - 10h30 / 2º - 14h30)
e

12/05 (3º - 10h30 / 4º - 14h30)

7
Início do estágio para os novos estudantes (reuniões
com os setores, reuniões de orientação e demais
atividades de estágio)

A partir de 16/05

8 Entrega dos crachás definitivos
A partir de 16/05, conforme

calendário  abaixor

*******************



CALENDÁRIO PARA A RETIRADA DOS CRACHÁS DEFINITIVOS
CAp-UFRJ 2022.1

Para evitar aglomerações, estabelecemos um calendário de atendimento por setor, conforme

tabela abaixo:

Na sede Lagoa:

SEG (16/05) TER (17/05) QUA (18/05) QUI  (19/05) SEX (20/05)

Manhã: das

8h30

às 11h30

e

Tarde:

das 12h30 às

16h30

ED. FÍSICA

DES. GEO

QUÍMICA

FÍSICA

Não haverá

atendimento pela

manhã

________

ESPANHOL

A. CÊNICAS

A. VISUAIS

MUS

FRANCÊS

GEOGRAFIA

HISTÓRIA

MATEMÁTICA

SOE

L. PORT.

BIOLOGIA

FILOSOFIA

SOCIOLOGIA

INGLÊS

NEEI

ED. INFANTIL

MULTI

Na sede Fundão: os licenciandos que vão fazer estágio na Educação Infantil podem retirar seu

crachá definitivo a partir da segunda-feira, dia 16/05/22, das 9h às 16h, qualquer que seja seu

setor curricular.

Importante: o calendário acima foi planejado para os NOVOS licenciados retirarem seus

crachás definitivos. A partir do dia 23/05/22, todos os estudantes, novos ou de períodos

anteriores (que já possuem um crachá provisório), podem retirar seu crachá definitivo na

DALPE, no horário normal de atendimento.

*******************



ORIENTAÇÕES PARA O ESTÁGIO SUPERVISIONADO
CAp-UFRJ 2022.1

I - Procedimentos internos (pré-inscrição):

- A DALPE informa à Coordenação de Estágios dos cursos de Licenciatura o número de

vagas disponíveis por Setor Curricular;

- A Coordenação de Estágios divulga o quantitativo de vagas disponíveis entre os

professores das Práticas de Ensino (PE);

- Os professores de PE, em diálogo com os coordenadores dos setores curriculares do

CAp, estabelecem quem são os estudantes indicados para realizar o estágio

supervisionado no CAp;

- A Coordenação de Estágios envia para o CAp as listagens com os nomes dos

estudantes, DRE, e-mail e professor responsável na PE;

- As listagens devem respeitar o número de vagas informado pelo CAp.

II- Procedimentos para a inscrição dos estudantes:

- Os estudantes indicados nas listagens enviadas pela Coordenação de Estágios

receberão, por e-mail,  o link do formulário de inscrição no estágio supervisionado;

- Os estudantes deverão preencher atentamente todos os campos do formulário e

anexar, ao final do preenchimento, uma cópia digitalizada: i) da carta de apresentação;

e ii) do termo de compromisso;

- Tanto a carta de apresentação quanto o termo de compromisso serão apresentados à

DALPE em arquivo digital;

- A equipe da DALPE avaliará as inscrições recebidas, confirmando dados e verificando as

informações apresentadas, ao final desse processo, enviará aos estudantes um e-mail

de confirmação da inscrição no estágio;

- Caso haja algum impedimento para a realização do estágio, a equipe da DALPE

informará ao estudante e aos professores responsáveis os motivos da não validação da

inscrição;

- Os estudantes que receberem a confirmação da inscrição, por e-mail, serão

convocados para uma reunião de Recepção da Licenciatura, momento em que a

estrutura e funcionamento da escola serão apresentados pela equipe da DALPE.

III - Procedimentos para o início das atividades na escola:

- A partir da reunião de Recepção, os estudantes já estão autorizados a iniciar as

atividades de estágio presencialmente.

- Os coordenadores dos setores curriculares entrarão em contato com os estudantes que

tiveram suas inscrições validadas para agendar a primeira reunião de orientação.

- Os horários da grade escolar estarão disponíveis para consulta com os coordenadores,

na sala dos professores, na DAE e na DALPE.



- Os novos licenciandos devem retirar seu crachá definitivo na DALPE, nos dias indicados

no calendário planejado para isso, enviado junto com o cronograma.

- Durante todo o processo de estágio, os licenciandos devem registrar suas atividades na

“Ficha de Registro de Atividades de Estágio Supervisionado”, disponível no site do CAp,

na página “Formação Docente”, ou no Caderno de Estágio (PDF enviado para os

estudantes), para download e impressão.

- Os estudantes podem usar a ficha de acompanhamento das atividades de estágio

disponibilizada pela Faculdade de Educação ou a versão do CAp.

IV - Procedimentos para a solicitação de declaração de inscrição no estágio / certificação de

horas de estágio:

- As declarações de inscrição no estágio devem ser solicitadas via formulário do google,

disponível no site do CAp - https://www.cap.ufrj.br/index.php/formularios-cap;

- Para os pedidos de certificação de horas, os estudantes devem preencher outro

formulário do google, também disponível no site do CAp -

https://www.cap.ufrj.br/index.php/formularios-cap - e anexar, no último campo, as

‘Fichas de registro das atividades de estágio’;

- As fichas enviadas devem estar devidamente preenchidas, assinadas e carimbadas (ver

orientações para o preenchimento da ficha no ‘Caderno de Estágio’), pelo professor do

CAp e assinadas, também, pelo estudante;

- As fichas originais ficam sob a responsabilidade do estudante.

Importante:

a) para pedir a declaração de horas de estágio realizadas, bastam as assinaturas

do estudante e do professor do CAp;

b) não aceitaremos “Ficha de Registro de Atividades de Estágio Supervisionado”

com assinaturas digitalizadas;

c) o estudante que não tiver condições de imprimir sua ficha em casa, pode

retirar, gratuitamente, uma cópia desse documento na DALPE.

*******************

https://www.cap.ufrj.br/index.php/formularios-cap
https://www.cap.ufrj.br/index.php/formularios-cap

