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RESUMO 
 
Na gestão da Pró-reitoria de Ensino de Graduação da UNEB (2006 a 2009) 
adotamos algumas políticas de valorização do ensino inspiradas em Lima e Pimenta, 
(2004), Pimenta e Anastasiou (2005), Cunha (2005), Fialho (2005). Relatamos a 
realização de dois Encontros de Professores de Prática e Estágio Supervisionado 
que objetivaram aprofundar os conhecimentos na área, realizar trocas de 
experiências pedagógicas, assim como propor uma política de estágio para a 
universidade. O primeiro Encontro ocorreu em 2006 resultando na elaborou da 
proposta de regulamentação do Estágio Supervisionado da UNEB. O segundo 
Encontro ocorreu em 2008 com apresentação e publicação das experiências dos 
professores na docência do Estágio. Palavaras-chave: Educação Superior, Gestão 
do Ensino, Estágio Supervisionado.  
 

 
RESUMEN 

 

 
En la gestión del Pro-rector de Estudios de Pregrado de la UNEB (2006-2009) 
adoptado algunas políticas para la promoción de la educación inspirada en Lima y 
Pimienta (2004), Pimienta y Anastasiou (2005), Cunha (2005), Fialho (2005) . Se 
presenta la realización de dos reuniones de profesores de práctica supervisada y 
que tenían como objetivo profundizar en el conocimiento de la zona, tener un 
intercambio de experiencia en la enseñanza, y proponer una política para la etapa 
universitaria. La primera reunión tuvo lugar en 2006 dando lugar a la propuesta 
elaborada para la regulación de la UNEB supervisada. La segunda reunión tuvo 
lugar en 2008 con la presentación y publicación de las experiencias de los docentes 
en la etapa de la enseñanza. Palabras clave: Educación superior , Gestión de la 
Educación, etapa supervisado. 
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INTRODUÇÃO 

 

A inserção profissional na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), que se 

inicia como professora de Estágio Supervisionado do Departamento de Educação de 

Serrinha, Campus XI, é marcada pela caminhada na gestão acadêmica universitária 

que vai desse a assunção da Coordenação de Colegiado do curso de Pedagogia, da 

Direção do Departamento de Educação no mesmo Campus até a gestão na Pró-

reitoria de Ensino de Graduação da Universidade do Estado da Bahia no período de 

2006 a 2009. Essa caminhada evidenciou a complexidade da gestão acadêmica 

numa universidade multicampi, a exemplo da UNEB, local onde se desenvolveu a 

experiência a ser relatada. 

A Universidade do Estado da Bahia – UNEB é uma instituição criada em 1983 

e organizada num sistema multicampi com 29 Departamentos em 24 campi 

distribuídos em todo o Estado da Bahia. Sua origem se dá pela agregação de 

faculdades isoladas tais como o antigo CETEBA (Centro de Educação Técnica da 

Bahia) com 6 faculdades de formação de professores sediadas no interior do Estado 

e da concomitante implantação da Faculdade de Educação, em Salvador (FIALHO, 

2005). Em 2006 oferecia aproximadamente 100 cursos de Licenciatura, 37 cursos de 

Bacharelados e vários programas de pós-graduação. Coloca-se como pioneira na 

interiorização do ensino superior no Estado da Bahia, pois sua configuração 

estrutural e organizacional favoreceu a implantação de cursos em territórios do 

Estado, cujos baixos indicadores sociais demandam ações de caráter educativo. 

Desta forma vem historicamente contribuindo para a formação de professores da 
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Educação Básica, cujo compromisso se aprofunda com a oferta de Programas 

Especiais nesta área, em parceria com os Municípios,  Estado e Movimentos 

Sociais. Dentre os Programas Especiais destacamos o Programa de Formação 
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Inicial de Professores para a Educação Básica – PARFOR -CAPES/MEC que hoje 

oferece 213 turmas de cursos de Licenciatura em diferentes áreas para professores 

em Exercício da rede Estadual e Municipal de Ensino.  Sua ação de interiorização da 

educação superior na Bahia contribuiu também para a composição diversificada de 

sua comunidade acadêmica. Além disto, vem assumindo fortemente sua opção 

institucional pela inclusão social através de diversos projetos de extensão e 

pesquisa, bem como pela implantação, desde 2003, do Programa de Ações 

Afirmativas reservando 40% das vagas dos seus cursos para estudantes oriundos 

de escolas públicas que se auto declarem afrodescendentes e atualmente 5% para 

índios. Assim a Uneb possui um grande desafio que é o da vivência da multicampia 

de forma orgânica e articulada e neste sentido tem a tarefa  de garantir as condições 

de integração entre os diversos Departamentos e  entre os cursos oferecidos, 

especialmente os de Licenciatura. 

Na sua estrutura organizacional, a Pró-reitora de Ensino de Graduação é o 

órgão que tem como responsabilidade gerenciar, acompanhar, orientar e avaliar as 

atividades relacionadas com o ensino de Graduação. A gestão na pró-reitora de 

Ensino de Graduação tornou-se um desafio e permitiu acumular aprendizados sobre 

a gestão do ensino num contexto de necessidade de valorização do ensino. Ao 

assumir a gestão na Pró-reitoria em um contexto de implantação de novos cursos e 

de ajustes nos cursos de Licenciatura Reformulados pela CP/CNE 01 e CP/CNE 

02/02, constatamos a necessidade de um investimento maior na gestão do ensino 

dos cursos de Licenciatura. A adoção e estímulo de políticas de valorização do 

ensino que contemplassem a qualificação e o desenvolvimento profissional do 

docente universitário, a socialização e troca de experiências no ensino pelos 

docentes e discentes, dentre outros aspectos, tornaram-se focos de preocupações, 

desdobrando em algumas ações, que buscaram contribuir com a qualidade do 

ensino de graduação. Nesse contexto de estimulo às políticas de valorização do 

ensino no período de 2006 a 2009 registro algumas ações como a criação do 

Programa de Apoio a Participação e Realização de Eventos de Ensino 

(PROEVENTOS), Resolução n. 644/2008 que teve como objetivo apoiar e financiar 

a apresentação das produções acadêmicas dos docentes no âmbito do ensino 

graduação em eventos científicos; a realização do I Colóquio de Prática 

Pedagógicas Inovadoras em parceria com o grupo de pesquisa DUFOP- Docência 

Universitária e Formação Profissional que objetivou valorizar e socializar as 
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experiências pedagógicas dos  docentes desenvolvidas nos cursos de graduação; a 

reestruturação das Normas de Ingresso no Magistério Superior da UNEB, Resolução 

n. 715/2009 que ampliou o valor a atribuído às experiências profissionais na 

docência para fins de avaliação e incorporou a apresentação do Memorial Formativo  

no processo seletivo para ingresso na profissão de professor universitário, 

realização da Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão – I SIEPEX, que 

reuniu num mesmo evento acadêmico professores e estudantes dos diferentes 

campi da UNEB  participantes das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

realização do Encontro de Monitores de Ensino que reuniu os estudantes monitores 

de ensino e seus respectivos professores responsáveis para socializar, refletir e 

avaliar sobre a experiência da monitoria de ensino desenvolvida nos diferentes 

Departamentos.  

Os encontros de Professores de Estágio Supervisionado vinham sendo 

realizados pela UNEB desde a década de 1990 e se caracterizaram como uma das 

primeiras experiências de encontro docente da área, na instituição. Entretanto, a sua 

realização não se configurava até 2006, como um espaço sistemático de 

desenvolvimento profissional dos professores de Estágio Supervisionado e de 

proposição coletiva de políticas para o desenvolvimento do estágio na UNEB, fato 

que demandou a sua reconfiguração como ação de gestão na Pró-reitoria de Ensino 

de Graduação naquele momento. 

Assim, dentre as ações de valorização do ensino de graduação e da docência 

universitária na UNEB destaco para análise e reflexão neste relato a realização dos 

Encontros de Professores de Prática e Estágio Curricular Supervisionado da UNEB 

ocorridos em 2006 e 2008, enquanto espaços formativos de aprofundamento 

teórico-metodológico sobre o Estágio Curricular, de troca e socialização de 

experiências docentes na área, as quais favoreceram a elaboração coletiva de 

políticas institucionais de ensino no campo do Estágio Supervisionado. Essa ação 

institucional foi organizada pela Gerência de Desenvolvimento de Ensino – GERDE, 

órgão vinculado à Pró-reitoria de Ensino de Graduação e desenvolvida no âmbito da 

gestão da UNEB que tem como especificidade sua organização multicampi com 

diferentes campi nas diversas regiões do Estado. 

O primeiro Encontro de Professores de Prática e Estágio Curricular 

Supervisionado aqui relatado ocorreu em 2006 na cidade de Feira de Santana e 

contou com a participação de, em média, 64 professores de Estágio Supervisionado 
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dos cursos de Licenciatura, Bacharelado e dos cursos dos Programas Especiais de 

Formação de Professores.  O Encontro de Estágio Curricular Supervisionado desse 

período teve como objetivo aprofundar conhecimentos teóricos sobre o campo e a 

natureza do Estágio, bem como propor uma política de Estágio para a UNEB 

construída a partir da participação dos professores dos diferentes campi. Durante o 

evento foi debateu-se o tema “Estágio Supervisionado: desafios e perspectivas” a 

partir da colaboração da professora Dra. Socorro Lucena da Universidade Estadual 

do Ceará – UECE,  a qual discutiu sobre o campo teórico do estágio e sua 

importância na formação profissional dos estudantes de graduação, especialmente 

dos cursos de Licenciatura. 

 No contexto da UNEB havia uma diversificação de práticas e experiências de 

estágio sendo desenvolvidas nos 29 departamentos e a falta de institucionalização 

dessas práticas acadêmicas ao tempo em que revelavam uma riqueza da produção 

acadêmica dos professores na área, também indicava a ausência de unidade 

institucional em relação a diferentes aspectos que regulamentavam a prática do 

estágio na UNEB e as condições de trabalho do docente de Estágio. Em seguida 

foram organizados no Encontro, Grupos de Trabalho divididos por curso, incluindo 

tanto representantes dos cursos de licenciatura de oferta contínua e dos Programas 

Especiais como dos cursos de bacharelado. Os grupos elaboraram de forma coletiva 

a proposta de regulamentação do Estágio Supervisionado da UNEB a qual foi 

sistematizada pela Comissão Central de Estágio, encaminhada aos Conselhos 

Superiores e posteriormente aprovada pela Resolução do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão - CONSEPE n.795/2007.  Destacamos que a aprovação dessa 

Resolução trouxe alguns avanços para a docência universitária na área e para o 

fortalecimento do campo do Estágio na instituição. O primeiro deles refere-se ao 

processo de institucionalização das práticas de Estágio desenvolvida na UNEB, já 

que a referida Resolução substituiu e atualizou a resolução datada de 1993 que 

regulamentava o estágio na instituição e se encontrava ultrapassada por não 

atender ao novo Regimento Geral da Universidade publicado através do Decreto nº. 

10.181 de 14/12/2006 e por não dar conta da dinamicidade das experiências 

acadêmicas desenvolvidas na área de estágio, no contexto da organização 

multicampi. Exemplo disso é o reconhecimento da ampliação do campo de estágio 

dos cursos configurados como outros espaços potenciais de atuação profissional e 

no caso dos licenciandos, para além das Escolas de Educação Básica. Além disso, 
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regulamentou a crescente oferta de cursos de licenciatura para professores em 

exercício, através dos Programas Especiais que já funcionavam desde o ano 2000.  

O segundo avanço refere-se à criação de melhores condições de trabalho para o 

professor de estágio na instituição que favorecessem a qualidade do ensino. No 

contexto de uma universidade multicampi, as enormes distâncias geográficas entre 

os campi impõem a necessidade de uma logística que assegure o desenvolvimento 

de suas atividades. Considerando que a oferta dos cursos de graduação nos 24 

municípios do Estado da Bahia atende às diferentes cidades circunvizinhas das 

regiões e que o estágio pode ser realizado na cidade sede do estudante, foram 

definidas condições para o acompanhamento e orientação dos estágios tais como 

seguro de vida, diárias para hospedagem e alimentação, assim como transporte 

para que os docentes realizem o acompanhamento e orientação dos estágios fora 

da sede do Departamento. Assim prevê o Artigo 16 da  Resolução  n.795/2007: 

 

 “Art. 16 - Caberá à UNEB disponibilizar os recursos necessários aos 
Departamentos, para garantirem a realização do estágio curricular 
dos cursos regulares.  

§ 1º - A UNEB se responsabilizará pela efetivação anual do seguro 
de vida para os docentes de estágios dos cursos regulares cujo 
campo de trabalho implique em situação de risco. 

§ 2º - Quando o estágio ocorrer fora da unidade sede, além dos 
recursos previstos no caput deste artigo, a UNEB se responsabilizará 
pelo seguro de vida, despesas de deslocamento e hospedagem para 
os docentes (quando necessário).” 

 

 Dentro dessas condições asseguradas pela instituição, o docente de estágio 

fortaleceu sua prática profissional no contexto de uma universidade multicampi.  

Outro aspecto definido na referida regulamentação que vem contribuindo para a 

qualidade do trabalho do professor de estágio refere-se ao número de alunos 

previstos para cada professor dos por semestre letivo nos cursos de Licenciatura.  

§ 2º - Quando o Estágio Supervisionado, organizar-se sob a forma 
de: observação, co-participação, o professor sob regime de 40 
(quarenta) horas acompanhará até duas turmas; com, no máximo, 20 
discentes; (ou) uma turma de estágio e um outro componente 
curricular de até 60 (sessenta) horas, registrando-se a carga horária 
das alíneas de “a” a “e” do artigo 19 que serão adaptados de acordo 
com as turmas assumidas pelo docente (Artigo 19). 
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 Essa lógica também é assegurada para os docentes de estágio dos cursos de 

Bacharelado no artigo 20: 

“Art. 20 - Nos bacharelados o professor, sob regime de 40 
(quarenta) horas, acompanhará uma turma, com até 20 (vinte) 
discentes, registrando, pelo menos, as seguintes atividades em seu 
PIT. (...)” 

 

 A organização da turma com um número menor de estudantes para as turmas de 

estágio fogia à regra de composição das turmas nos demais componentes 

curriculares, os quais previam à época,  50 estudantes por turma. A especificidade e 

natureza da docência no estágio que envolve as atividades de aulas teórico-práticas, 

de orientação na concepção e elaboração do projeto de estágio do estudante, assim 

como coordenação, orientação e acompanhamento das práticas de estágio no 

campo profissional, requer diferentes condições para o professora dessa área.  

 O terceiro avanço aqui considerando refere-se à ampliação, formalização e 

legalização da Comissão Central de Estágio e das Coordenações Setoriais de 

Estágio, cada uma com especificidades e funções próprias e que juntas formam uma 

rede de gestão do estágio nos diferentes campi da UNEB  no que se refere ao 

assessoramento, avaliação, acompanhamento, coordenação e realização das 

atividades de estágio dos diferentes cursos, bem como na definição dos diferentes 

campo de estágio. 

 Dessa forma avaliamos que esse Encontro de Estágio representou um dos 

momentos de formação, articulação, reflexão e fortalecimento das práticas dos 

docentes da área contribuindo para a definição de uma política  de estágio na 

UNEB, que, ao mesmo tempo em que  preserva a diversidade da produção 

acadêmica dos diferentes campi,  estabelece princípios e diretrizes  que dão 

identidade e organicidade às concepções e práticas de estágio curricular 

supervisionado, assegurando a unidade institucional. 

O segundo Encontro de Professores de Estágio ocorreu na cidade de 

Jacobina em 2008 com o tema “Prática e Estágio: lugar de vivência, poder, atuação, 

formação, saberes e experiências” e teve como objetivo contribuir para a 

qualificação dos professores de Estágio Supervisionado, para a socialização das 

experiências desenvolvidas na docência do componente Estágio e para reavaliar a 

regulamentação do estágio da UNEB aprovada no primeiro momento. O Encontro 
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contou com a participação de cerca de 140 professores de Prática e Estágio que 

atuam  nos diferentes Departamentos.  No primeiro momento foi realizada a palestra 

formativa com o tema “O estágio como aprendizado da profissão mediado pela 

pesquisa” proferida pela professora Dra. Socorro Lucena – UECE, onde a mesma 

discute o Estágio e a Prática com ênfase na pesquisa, a partir da metáfora da 

árvore. Na sua abordagem o projeto de estágio toma como referência as raízes que 

representariam a fundamentação teórica do projeto de Estágio em interface com a 

prática dos docentes de Estágio e dos estagiários. Nesse sentido, o caule 

representaria os movimentos de problematização, reflexão e análise próprios da 

pesquisa no campo do estágio, a qual alimenta e subsidia a proposição de 

alternativas pedagógicas para a experiência do estágio. Para a autora, os galhos 

são as diferentes atividades desenvolvidas no estágio e os frutos se apresentam 

como as reflexões e questionamentos sistematizados em registros próprios e se 

configurariam num movimento dialético que ora podem ser o ponto de chegada da 

prática pedagógica, ora o ponto de partida. 

O encontro contou ainda com a realização de mesas redondas com o tema 

“Saberes profissionais, práticas e identidade docentes” e “Prática e Estágio: muitos 

olhares, diversos saberes sobre o mesmo lugar” sendo que nesta última, os 

professores de Estágio dos cursos de Licenciatura e Bacharelado da UNEB 

apresentaram as experiências docentes no estágio, realizadas nos diferentes campi. 

As apresentações sobre as experiências desenvolvidas no estágio sob a 

coordenação do professor de estágio focaram nos seguintes temas: “Atuação do 

Pedagogo num Ambiente Hospitalar: problematizando a experiência” realizada no 

Campus II ou III – Juazeiro; “  Pesquisa e Prática Docente na Formação de 

Professores” – Campus IV- Jacobina; “ Estágios e Práticas em diferentes tempos e 

espaços de aprendizagem” – Campus IV – Jacobina; “ Identidades, Tempos e 

Espaços de Estágio Supervisionado: experiências no presídio” - Campus IV – 

Jacobina; “Estágio Curricular Supervisionado em Movimento(s)” – Campus X – 

Teixeira de Freitas; “Um resgate histórico sobre a UNEB: os dez anos do curso de 

Engenharia de Produção Civil e a Disciplina Estágio Supervisionado” – Campus I – 

Salvador; “Experiência, Atuação e Formação em Design” - Campus I – Salvador. 

Como resultado dessa primeira socialização das experiências desenvolvidas no 

estágio, constatamos que houve uma ênfase na ampliação da responsabilidade 

social da universidade expressa na atuação dos estagiários em diversos espaços 
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não formais de aprendizagem que demandavam ações pedagógicas e educativas. 

Nesse sentido as experiências apresentadas refletiam também uma perspectiva de 

estágio que articulava ensino, pesquisa e extensão na formação do graduando. A 

finalização do Encontro ocorreu com a apresentação da Carta de Jacobina, a qual 

apresentou as expectativas dos professores de estágio no que refere à consolidação 

da área na UNEB, assim como indicativos de mudanças no Regimento de Estágio. 

Além disso, a partir do Encontro foi publicado os Anais contendo as experiências de 

estágio apresentadas. 

 

DESAFIOS DA GESTÃO DO ENSINO NO ÂMBITO DO ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 
 

Diferentes aspectos na contemporaneidade têm suscitado debates acerca da 

Educação Superior e de sua qualidade. Um deles diz respeito ao papel da gestão do 

ensino na Universidade, seus reflexos nas atividades docentes e na qualidade da 

formação universitária, particularmente no âmbito dos cursos de Licenciatura. 

Observa-se que o ensino tem pouca visibilidade na universidade, fruto de uma 

cultura acadêmica que valoriza a pesquisa e tem nela as referências legais para o 

mérito acadêmico e a promoção na carreira docente, o que contribui para construção 

de um imaginário na universidade de desvalorização do ensino. Outro aspecto 

relacionado a essa questão é a tensão que se coloca entre saberes pedagógicos e 

saberes científicos, os quais compõem a docência, fruto de uma compreensão de 

conhecimento e formação fundamentada na racionalidade Moderna. A docência, 

historicamente vem sendo entendida como uma atividade que requer apenas a 

formação no campo científico e profissional, desprovida de conhecimentos didáticos 

e pedagógicos. Para exercer o Magistério Superior a exigência é colocada na 

realização da Pós-graduação Strictu Sensu, a qual tem enfatizado a preparação do 

pesquisador. Considerando a especificidade e legitimidade dos conhecimentos 

pedagógicos, as inúmeras demandas colocadas para ao trabalho docente, autores 

como Cunha (2005), Cunha e Soares (2010), Ramalho, Fialho, Nuñez [s.d.], Pimenta 

e Anastasiou (2005), Pimenta e Almeida (2009) reconhecem a complexidade da 

docência na universidade e a necessidade de formação específica para a docência.  

Dessa forma a natureza das ações que envolvem o papel da docência, a caracteriza 

nas dimensões:  “profissional”,  “pessoal” e “organizacional”, (PIMENTA E ALMEIDA, 

2009).  A  formação pedagógica para docência universitária não pode prescindir da 
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escuta autobiográfica dos professores em formação que contribuirá para a 

constituição identitária do profissional docente (D’ÁVILA,2009). 

     Todavia, apesar desses estudos apontarem necessidade de profissionalização 

das atividades acadêmicas da universidade, observa-se um vazio nas políticas de 

gestão institucionais nesse sentido, que apóiem e qualifiquem o trabalho do docente 

e os ajude a enfrentar os desafios colocados por um contexto de transformações da 

sociedade contemporânea e consequentemente da universidade. Os movimentos 

decorrentes da transição do paradigma moderno na concepção, produção e 

socialização do conhecimento que buscam a superação do “conhecimento-

regulação” em favor de um “conhecimento-emancipação” (SANTOS, 2001); a 

presença das tecnologias de informação e comunicação; as reformas educacionais 

que reorientam os currículos de graduação na universidade; as políticas de acesso à 

Educação Superior, que promovem a inclusão de estudantes em uma cultura 

acadêmica diferenciada são alguns dentre tantos.   

     Nesse contexto de reformas educacionais os cursos de Licenciatura da UNEB 

foram adequados às Diretrizes Curriculares de Formação de Professores1, 

incorporando mudanças na concepção e organização curricular apresentando 

formatos mais flexíveis quanto a temas, espaços, tempos de formação, a exemplo 

da ampliação da carga horária de Estágio para 400 horas e da antecipação de sua 

oferta ao longo do curso. Essas questões associadas aos desafios anteriormente 

explicitados inquietavam a gestão e desafiavam o trabalho docente nos cursos de 

Licenciatura demandando novas ações e alternativas pedagógicas na realização dos 

estágios desses cursos, que superassem os paradigmas subjacentes às formas 

tradicionais de ensinar e aprender na universidade. Nesse sentido o estágio assumia 

outra perspectiva mais inovadora que proporcionasse uma ruptura paradigmática do 

conhecimento ao se constituir como “espaço de conhecimento, fundamentação, 

diálogo e intervenção na realidade, esta sim objeto da práxis” (LIMA E PIMENTA, 

2004, p.45). Espaço de interlocução e proposição de mudanças da realidade, num 

exercício de superação das dicotomias existentes no processo formativo dos 

estudantes de graduação. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                                 
1
 - Parecer CNE/CP 009/2001;Resolução CNE/CP N° 1/2002;Resolução CNE/CP N° 2/2002.   
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A gestão acadêmica na UNEB representou um grande desafio considerando 

sua organização multicampi. Nesse contexto, foi necessário reconhecer a 

diversidade e riqueza acadêmicas vivenciada no âmbito do ensino universitário da 

instituição, especialmente o desenvolvido no componente Estágio Curricular 

Supervisionado. A complexa gestão em uma universidade  multicampi  exigiu o 

desafio de garantir o princípio da unidade  na diversidade através do investimento 

em ações de formação profissional do docente universitário. Para acompanhar o 

desenvolvimento acadêmico foi necessário e realizar a  co-gestão coletiva com os 

24 Departamentos da UNEB no sentido de construir uma política  de valorização do 

ensino tendo em vista a qualidade do ensino de graduação. No campo do Estágio a 

realização dos dois Encontros teve como resultado a identificação de avanços na 

profissionalização dos docentes da área, que ampliaram sua compreensão sobre a 

natureza e potencialidade do estágio na formação profissional dos estudantes; na 

valorização do ensino no Estágio, sua gestão em rede na legitimidade da pluralidade 

de experiências de estágio numa universidade multicampi, que se ampliam para 

diferentes espaços de aprendizagem profissional sinalizando inovação do Estágio na 

UNEB. Além disso, esse trabalhou produziu dois documentos importantes como a 

Regulamentação do Estágio da UNEB, que apresenta indicativos de melhores 

condições de realização do estágio e de trabalho para o professor, assim como a 

publicação dos Anais do encontro de estágio, através da coleção Saberes, Práticas 

e Experiências de Ensino em 2009.  
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