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RESUMO 

Introdução: O presente trabalho veio destacar as vivências e os relatos dos estudantes do curso 

de pedagogia na sua formação como pedagogo, referente ao estágio supervisionado e as 

dificuldades encontradas por eles no momento de exercer a teoria em prática. Objetivo: 

Analisar o processo de realização de estágio no curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências 

Humanas e Sociais de Monte Carmelo (MG) para conhecer até que ponto estas atividades 

auxiliam no desenvolvimento da prática docente. Metodologia: Este foi um trabalho que teve 

como base um fundamento teórico de alguns autores que faz discussão referente ao tema e uma 

pesquisa de campo, realizada com os alunos de dois períodos do curso de pedagogia da 

FACIHUS/FUCAMP para que assim pudéssemos perceber a importância do estágio 

supervisionado na formação do pedagogo e como os estagiários estão lidando com essa 

realidade. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da FUCAMP, com o número 

CAAE: 65353517.2.0000.5627, em 15 de março de 2017 e foi aprovado. Resultados e 

discussão: Para obtermos respostas mais precisas, foi realizado e aplicado um questionário para 

50 alunas, para a análise das perguntas e respostas obtidas. Foi constatado a importância do 

estágio na vida escolar e os obstáculos encontrado no decorrer do curso referente ao mesmo. 

Conclusão: A pedagogia é um processo de formação continuada, o pedagogo não pode parar 

no tempo tem que estar sempre atualizado e pronto para novos desafios que exige o ofício. O 

                                                           
1 Graduanda do Curso de Pedagogia da FUCAMP – Fundação Carmelitana Mário Palmério, Monte Carmelo/MG. 

E-mail: vaniasprudencio@gmail.com 

2 Professor do curso de Pedagogia da FUCAMP/FACIHUS. Orientadora do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 



  

Anais da FUCAMP, v.2, n.2, 2017 
 
 

1° SIMPÓSIO PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO - 2017 

estágio supervisionado é, por sua vez, só o começo de uma formação, o primeiro caminho para 

a construção da identidade profissional que deve ser continuada e permanente. 
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