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São Paulo, ______de________ de 2016

Ref: Disciplina: Estágio com Pesquisa no Ensino de Biologia (0410514), 2º semestre de
2016 – Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura
Docentes responsáveis: Maria Elice Brzezinski Prestes, Rosana Louro Ferreira Silva.
CARTA DE APRESENTAÇÂO

Eu, Professora Doutora Maria Elice Brzezinski Prestes, responsável pela disciplina
Estágio com Pesquisa no Ensino de Biologia, no Curso de Ciências Biológicas do Instituto
de Biociências da Universidade de São Paulo, no segundo semestre de 2016, apresento o(a)
estagiário(a)_______________________________________________________, nº USP
_________________, para o desenvolvimento de atividades de estágio supervisionado na
unidade escolar sob a vossa direção e/ou coordenação.
O objetivo do estágio é contribuir com a formação do aluno da licenciatura por meio
do contato com a escola de Educação Básica, do professor e da sala de aula. Espera-se que
o licenciando tenha a oportunidade de observar aulas de Ciências e/ou Biologia, conversar
com os professores e realizar uma regência e pesquisa com as turmas sobre tema
previamente combinado com o(a) professor(a) da escola.
O planejamento da regência e pesquisa será realizado na universidade, sob a
supervisão dos docentes responsáveis pela disciplina.
De acordo o cronograma da nossa disciplina de estágio, os alunos deverão cumprir
aproximadamente 3h30 semanais (em média) de estágio ao longo de 15 semanas, em
horário acordado entre o estudante e escola.
Na oportunidade, informo que o (a) aluno(a) está segurado(a) pelo Fundo de
Cobertura de Acidentes Pessoais da Universidade de São Paulo, conforme artigo 4º, § 1º,
inciso III da Resolução USP 5.528/09, a Portaria GR nº 5721, de 21 de junho de 2012 e a
Lei nº 11.788/08, artigos 10º a 14º.
Agradeço antecipadamente a atenção dispensada ao estagiário(a). Coloco-me a
disposição no telefone (11) 3091-7586 ou eprestes@ib.usp.br

________________________________________________

Prof.ª Dr.ª Maria Elice Brzezinski Prestes
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TERMO DE ACEITE DO ESTAGIÁRIO

Autorizamos o(a) aluno(a) _____________________________________________,
nº USP________________, matriculado(a) na disciplina Estágio com Pesquisa no Ensino
de Biologia, a realizar suas atividades de estágio supervisionado obrigatório em nossa
Instituição Escolar.

___________________________________________
ASSINATURA com CARIMBO
Diretor, Vice-Diretor ou Coordenador Pedagógico

Nome da Escola: ___________________________________________
Endereço: ________________________________________________
Telefone: _________________________

Carimbo da
Escola
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