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Recomendações para realização de estágios 
obrigatórios durante o período de excepcionalidade em 

virtude da pandemia de COVID-19. 
 
 

 Considerando a Lei nº 14.040, DE 18 DE agosto de 2020 que estabelece normas 

educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 

11.947, de 16 de junho de 2009; 

 Considerando o Parecer CNE/CP nº 5/2020 aprovado em: 28/4/2020 que 

Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não 

presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da 

Pandemia da COVID-19. 

 Considerando o Parecer CNE/CP nº 9 /2020 aprovado em: 08/6/2020 que 

reexamina o Parecer CNE/CP nº 5/2020, que tratou da reorganização do Calendário 

Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de 

cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19 

 Considerando o Parecer CNE/CP nº 11/2020 aprovado em: 07/7/2020 que 

apresenta orientações Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas 

Presenciais e Não Presenciais no contexto da Pandemia 

 Considerando a Resolução UNIRIO nº 5.307, DE 17 de agosto de 2020 que 

aprova o plano de atividades acadêmicas e administrativas para o período de 

excepcionalidade em virtude da pandemia de Covid-19. 

 



 As coordenações dos cursos de Biblioteconomia e seus respectivos núcleos 

docentes estruturantes propõem os seguintes critérios reguladores para a oferta de 

estágios obrigatórios durante o calendário extraordinário emergencial em virtude da 

pandemia da Covid 19. 

 

● As disciplinas “estágio obrigatório” serão oferecidas, exclusivamente, para 

discentes concluintes, ou seja, que já cumpriram com, no mínimo, 80% da carga 

horária total do curso. 

● Os estágios deverão acontecer, exclusivamente, de forma remota em unidades de 

informação que possibilitem aos alunos a realização de atividades na modalidade 

virtual. 

● Para inscrição na disciplina o discente deverá apresentar à Coordenação do Curso 

Carta de Aceite da instituição na qual informe o conjunto de atividades que a 

biblioteca realiza remotamente, bem como seu respectivo supervisor 
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