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2 TÍTULO
Estágio Supervisionado e Políticas Públicas de Formação Prática: implicações e
repercussões para a formação de professores
3 EMENTA
Na contemporaneidade, a formação de professores nos desafia a estabelecer
articulações interdependentes nas parcerias que vão da universidade à escola e
da escola à universidade. Porém, nesta mediação, o estágio supervisionado

configura-se como um entre-lugar, um tempo-entre-dois, que habita um espaço
próprio, mas que tem sido obliterado nas políticas educativas, nas universidades
e nas escolas. Neste contexto, este Dossiê confere foco às experiências
exitosas no campo do estágio supervisionado, das práticas de ensino
(experiências de regência no estágio) e a na análise crítica das políticas
públicas de formação prática, notadamente, aquelas que trouxeram
contribuições para a parceria universidade-escola, com vistas ao
reconhecimento e a valorização do estágio supervisionado como área de
conhecimento, produção de saberes e lócus de formação, considerando:
(a) O uso de dispositivos de formação no estágio supervisionado;
(b) A parceria entre Universidade e Escola na organização do estágio
supervisionado;
(c) As experiências de colaboração no acolhimento e acompanhamento dos
estagiários: o que significa acolher e acompanhar?
(d) A análise da prática nas análises das práticas de ensino na escola
(experiências de regência) e na universidade (planejamento de ensino, relatos
de experiência);
(e) As mediações estabelecidas entre o professor orientador, a equipe gestora,
o professor supervisor e o estagiário na organização, desenvolvimento e
avaliação do estágio supervisionado;
(f) Políticas Públicas de Formação Prática: os dispositivos, a análise crítica e a
colaboração no estágio supervisionado.
Considerando que a Revista Formação Docente publicou recentemente um
Dossiê sobre a Residência Docente, nesta chamada não serão aceitos
artigos provenientes de trabalho de Residência Pedagógica e ou do PIBID
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