Licenciatura em Química
Regulamentação para o Desenvolvimento do
Estágio Curricular Supervisionado (ECS) no IFSP-Câmpus Matão
1.

Introdução ao ECS no IFSP-Câmpus Matão
O IFSP-Câmpus Matão oferece cursos nos diferentes níveis de ensino, incluindo o Ensino Médio

Técnico, a Graduação e a Pós-Graduação lato sensu. Dessa maneira, o aluno do curso de Licenciatura em
Química do IFSP-Câmpus Matão tem a oportunidade de desenvolver parte de seu Estágio Curricular
Supervisionado (ECS) no próprio Câmpus, realizando atividades de observação, participação, regência e
gestão vinculadas aos cursos Técnicos integrados ao Ensino Médio. Para o desenvolvimento do ECS no
IFSP-Câmpus Matão, aplicam-se todas as orientações constantes no Manual de Estágio Curricular
Supervisionado (ECS), à exceção dos documentos e procedimentos necessários à formalização do ECS,
que estão descritos neste documento.

2.

Descrição das atividades do ECS no IFSP-Câmpus Matão
O aluno do curso de Licenciatura em Química do IFSP-Câmpus Matão poderá realizar atividades

de ECS no próprio Câmpus, cumprindo parte ou a totalidade da carga horária destinada somente à
Modalidade Ensino Médio, conforme prevê a Tabela 1 do Manual de Estágio Curricular
Supervisionado (ECS).

3.

Formalização do ECS no IFSP-Câmpus Matão
Quando o ECS for desenvolvido no próprio IFSP-Câmpus Matão, a supervisão e orientação das

atividades do ECS serão realizadas por:
Supervisor: professor do IFSP-Câmpus Matão que ministra disciplinas na área de Ciências e/ou
Química nos cursos Técnicos integrados ao Ensino Médio, definido através de acordo entre o docente e
o(a) estagiário(a) ou indicado pela Direção do IFSP-Câmpus Matão.
Orientador: professor do IFSP-Câmpus Matão, diferente do supervisor, definido através de acordo
entre o docente e o(a) estagiário(a) ou indicado pela Coordenação de Estágios do IFSP-Câmpus Matão.

Os documentos necessários para a formalização do ECS no IFSP-Câmpus Matão são apresentados
na tabela abaixo.

DOCUMENTO

QUEM ASSINA O
DOCUMENTO?
Estagiário(a);

Termo de Compromisso de Diretor(a) do IFSP-Câmpus Matão;
Estágio e Plano de Atividades
Supervisor(a);
(ECS_IFSP_MTO_Anexo III)
Orientador(a).

COM QUEM FICA O
DOCUMENTO?
2 vias
Estagiário(a);
Coordenação de Estágios do IFSPCâmpus Matão.

Os procedimentos necessários para a formalização do ECS no IFSP-Câmpus Matão são
apresentados a seguir:
A.

Periodicamente1, os discentes interessados em desenvolver o ECS no IFSP-Câmpus Matão
manifestarão interesse através de preenchimento de formulário eletrônico elaborado e divulgado
pela Coordenação de Curso.

B.

Periodicamente1, o número de vagas para o desenvolvimento do ECS no IFSP-Câmpus Matão será
definido pelos coordenadores dos cursos de Licenciatura em Química e Técnicos integrados ao
Ensino Médio, em conjunto com os professores supervisores.

C.

Caso o número de vagas seja igual ou superior ao número de discentes interessados, todos serão
contemplados. Caso contrário, as vagas serão preenchidas pelos discentes interessados melhores
classificados seguindo a ordem de prioridade:
a) Não ter realizado ECS no IFSP-Câmpus Matão;
b) Menor tempo para conclusão do curso;
c) Menor carga horária para conclusão do curso;
d) Maior rendimento acadêmico médio nas disciplinas;

D.

1

O discente contemplado deve preencher o Termo de Compromisso de Estágio e Plano de
Atividades (ECS_IFSP_MTO_Anexo III). Os dados sobre a apólice do seguro devem ser obtidos
junto à Coordenação de Estágios do IFSP-Câmpus Matão. A página referente ao Plano de
Atividades deve ser preenchida com anuência do supervisor e do orientador. Imprimir este
documento em duas vias, assiná-las e entrega-las à Coordenação de Estágios do IFSP-Câmpus
Matão, que providenciará a assinatura e carimbo da Direção do IFSP-Câmpus Matão. Após

É recomendado que a manifestação de interesse dos alunos e o levantamento do número de vagas seja realizado ao final de
cada semestre, considerando a realização do ECS no IFSP-Matão no semestre seguinte.

assinadas, uma via será arquivada junto à Coordenação de Estágios do IFSP-Matão e uma via será
devolvida ao discente para seu arquivamento.

4.

Acompanhamento, validação e registro do ECS no IFSP-Câmpus Matão
Para o acompanhamento, a validação e o registro do ECS no IFSP-Câmpus Matão, aplicam-se todas

as orientações constantes no Manual de Estágio Curricular Supervisionado (ECS).

5.

Considerações finais sobre o ECS no IFSP-Câmpus Matão
Para atendimento às legislações e normas acadêmicas vigentes e/ou para otimizar os procedimentos

relacionados ao acompanhamento, registro e validação do ECS desenvolvido pelos alunos do curso de
Licenciatura em Química no IFSP-Câmpus Matão, estas Instruções para o Desenvolvimento do Estágio
Curricular Supervisionado (ECS) no IFSP-Câmpus Matão, incluindo seu anexo e documentos
complementares, poderá ser revisado e reestruturado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso
e encaminhadas ao Colegiado do curso para aprovação. Após análise pelo Colegiado, passam a ser válidas
as Instruções para o Desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado (ECS) no IFSP-Câmpus
Matão com as alterações aprovadas.

