
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Conselho do Campus Restinga

RESOLUÇÃO Nº 020, DE 24 DE AGOSTO DE 2020

O PRESIDENTE DO CONSELHO DO CAMPUS RESTINGA DO INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS), no uso de suas atribuições 
legais e regimentais,  conforme o que foi deliberado na reunião deste Conselho realizada em 
24.08.2020, RESOLVE:

Art.  1º  A Carta  de  Apresentação  do  Regulamento  de  Estágio  Curricular 
Supervisionado do curso de Licenciatura  em Letras  – Português e Espanhol,  aprovado pela 
Resolução nº  027,  de  25 de outubro de 2019,  passa  a  vigorar  na  forma do Anexo I  desta 
resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Presidente do Conselho do Campus Restinga do IFRS



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Conselho do Campus Restinga

ANEXO I

CARTA DE APRESENTAÇÃO

______________, ___ de ______________ de _____.

Prezados/as Diretores/as e Coordenadores/as Pedagógicos/as,

Solicitamos,  por meio desta, a  permissão dos/as senhores/as para a realização do 
Estágio  Supervisionado  no  Ensino  ____________ pelo/a  aluno/a 
_______________________________________
regularmente matriculado no Instituto Federal do Rio Grande do Sul/IFRS – Campus Restinga, 
no curso de Licenciatura em Letras – Português e Espanhol.

A formação de professores/as para a rede básica de ensino é um dos objetivos do 
curso de Licenciatura em Letras – Português e Espanhol do IFRS –  Campus Restinga. A grade 
curricular  de nossa Licenciatura  prevê que os/as  alunos/as  tenham um contato direto com 
escolas de educação básica. Assim, neste semestre exigi-se que o aluno realize as seguintes 
atividades nesta instituição de ensino:

-  Observações  de  aula  de  ____________________  em  turma  de  Ensino  ____ 
(Fundamental/ Médio ou Curso de Espanhol) - 20 horas.

- Docência na turma em que as observações foram realizadas – 20 horas.

Compreendemos  que  o  contato  direto  de  nossos/as  acadêmicos/as  com 
professores/as,  alunos/as  e  outros/as  profissionais  envolvidos/as  no  processo  ensino-
aprendizagem possibilita a percepção de diferentes aspectos da realidade escolar e permite, 
também, a reflexão sobre como se deve dar o envolvimento prático no planejamento de ações  
e intervenções a partir de uma experiência concreta.

Colocando-nos  à  inteira  disposição  para  quaisquer  esclarecimentos  que  se  fizerem 
necessários.

Respeitosamente,

_____________________________________________
Nome do orientador(a) (Orientador (a) do Estágio)

_____________________________________________
Nome do coordenador

Coordenador do Curso de Licenciatura em Letras – Português e Espanhol
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