
 

 

 

ENCAMINHAMENTO PARA ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Tendo em vista a situação excepcional que vivenciamos devido à pandemia de COVID-

19, o Conselho Estadual de Educação elaborou o Parecer CEE nº 109/2020, que foi publicado 

no DOE em 16/04/2020, e que dispõe sobre a possibilidade de realização de estágio remoto 

no período de quarentena. 

Ao analisarmos o pedido de estágio dos alunos matriculados nas 

Universidades/Faculdades os mesmos devem seguir o Parecer CEE nº 109/2020, que foi 

publicado no DOE em 16/04/2020 como ESTÁGIO SUPERVISIONADO REMOTO. 

No caso de solicitação de estágio deve-se: 

1) Entrar na página DER-SAN link ESTÁGIO SUPERVISIONADO; 

2) Solicitar que o interessado e o Supervisor do Estágio leiam toda a orientação; 

3) Supervisor de Estágio com o aluno entra na página DER-SAN preenche os documentos, 

indica a escola com a vaga disponível (orientamos para que procure estar mais próximo 

a sua residência) e encaminha toda a documentação digitalizada ao e-mail: 

estagiosupervisionadodersan@gmail.com 

 

4) Supervisor de Ensino DER-SAN e PCNP dão o Parecer dos documentos 

comprobatórios; 

5) Após o PARECER e aprovação será encaminhado ao e-mail do candidato e a escola 

6) O estagiário entrega a CARTA DE APRESENTAÇÃO no dia de início do estágio; 

7) O Diretor de Escola e o Professor Coordenador darão as orientações para início do 

estágio com os devidos registros. 

Supervisores responsáveis pela pasta: Cristiane Eugenio, Rikson Batista de Asevedo 

e PCNP Eduardo Mattos. 

 

DOCUMENTO ATENDIMENTO 

1. CARTA DE APRESENTAÇÃO (IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO (DADOS PESSOAIS) 

Identificação do responsável (Supervisor de Estágio da Universidade Faculdade)  

2. APOLICE DE SEGURO 

Nome da empresa:  

Período de vigência do Seguro  

Identificação do curso (nome)  

Período de duração do curso  

Semestre em curso/ou cursado  

Área da disciplina  

Indicação (anos iniciais, finais ou Ensino Médio) outros Gestão Escolar  

Período de estágio  

Número de horas  

Carga horária  

TIPO DE ESTÁGIO 

1- Observação(     ) 

2- Regência    (     ) 

3- Projeto       (      ) 

 
Cristiane Eugenio 

Supervisor de Ensino 
RG. 20.476.845 
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