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Departamento de Ciências Biológicas
Programa de Pós-Graduação em Ecologia (PPG – Ecologia)

Regimento da Disciplina de Estágio de Docência
1.

Caracterização geral
O Estágio de Docência constitui-se numa disciplina eletiva que visa complementar a formação do
pós-graduando a partir do desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas voltadas para o ensino de
graduação ou pós-graduação. Por se tratar de uma atividade formativa, constituinte da grade curricular do
PPG - Ecologia, a participação dos discentes no estágio de docência não cria vínculo empregatício nem é
remunerada.
2.

Pré-requisitos
• Estar regularmente matriculado no PPG – Ecologia.
• Ter cursado, na graduação ou pós-graduação, a disciplina na qual pretende desenvolver o estágio e
ter sido aprovado nesta.
• Ter anuência escrita do Orientador de pós-graduação, do Professor responsável pela disciplina na
qual o estágio será desenvolvido e do Coordenador do curso de graduação.

3.

Matrícula
• A solicitação deve ser efetuada dentro do prazo definido pelo calendário semestral de matrículas
da pós-graduação, seguindo os procedimentos normais das demais disciplinas, acompanhada do
formulário de anuência (modelo anexo) devidamente assinado.

4.

Da duração, formato e atividades relacionadas à disciplina
• A disciplina de Estágio de Docência terá duração de 30 horas/aula, sendo que 15 horas serão
destinadas a atividades de formação teórica para a docência no ensino superior, preparação dos
planos de estágio/aulas e elaboração de relatório. As 15 horas restantes serão destinadas às
atividades didático-pedagógicas.
• O Estágio de Docência é uma atividade integrada que envolve o aluno de pós-graduação, o
professor responsável pela disciplina na qual o aluno realizará a atividade de docência e o professor
coordenador da própria disciplina de Estágio de Docência.
• Ao discente matriculado na disciplina cabe:
a) Entrar em contato com o professor responsável pela disciplina na qual pretende realizar as
atividades de docência, obtendo anuência deste, do Coordenador do curso no qual a disciplina é
ofertada e também de seu orientador. Este contato deve ser efetuado em tempo hábil para a
realização da matrícula na disciplina de Estágio de Docência dentro do prazo estipulado pelo
calendário do PPG – Ecologia.
b) Participar das atividades de formação teórica da Disciplina de Estágio de Docência.
c) Elaborar um plano de trabalho de Estágio (modelo anexo), que deve ser aprovado pelo Professor
responsável pela disciplina na qual o estágio será realizado e pelo coordenador da disciplina de
Estágio de Docência.

d) Desenvolver, sob supervisão do Professor responsável pela disciplina na qual o estágio será
realizado, as atividades didático-pedagógicas previstas no plano de Estágio num total de 15
horas/aula.
e) Elaborar e entregar o relatório de estágio (modelo anexo) até 20 dias após o término das
atividades da Disciplina de Estágio de Docência.
f) Entregar duas cópias do Plano de Trabalho e Relatório de Estágio de Docência para o professor
responsável pela disciplina dentro do prazo estipulado no cronograma da disciplina.
• Ao professor da disciplina na qual o Estagio será realizado cabe:
a) Auxiliar o pós-graduando na elaboração do plano de trabalho do estágio e acompanhar o
desenvolvimento das atividades previstas neste plano.
b) Avaliar o desempenho do pós-graduando durante o desenvolvimento das atividades de docência
e emitir parecer avaliativo (modelo anexo) ao final do período do estágio, o qual deve ser
encaminhado ao coordenador da Disciplina de Estágio de Docência.
• A disciplina de Estágio de Docência será coordenada por um professor vinculado ao PPG – Ecologia,
o qual será responsável por:
a) Coordenar as atividades de formação teórica da disciplina.
b) Auxiliar o discente na elaboração do plano de trabalho do estágio, seguindo orientações
específicas do Professor responsável pela disciplina na qual o estágio será realizado.
c) Avaliar o desempenho do aluno durante a etapa de formação teórica e elaboração do plano de
estágio.
d) Atribuir o conceito final ao aluno, levando em conta seu desempenho nas atividades de
formação teórica e o parecer avaliativo emitido pelo professor responsável pela disciplina na
qual o estágio foi realizado.
e) Após avaliação do Plano de trabalho e Relatório de estágio, entregar uma cópia destes
documentos na Secretaria do PPG e outra para o Coordenador do curso onde o estágio foi
realizado.
2) A disciplina poderá ser realizada em cursos de graduação. É vedada a realização do estágio em nível
inferior à graduação.
3) O Estágio de Docência poderá ser realizado na URI ou outras IES que tenham acordo de cooperação
formal firmado com a URI, desde que com anuência escrita da IES que receberá o discente e do
Colegiado do PPG-Ecologia e seguindo as orientações deste regimento, inclusive participando das
atividades de formação teórica da disciplina.
4) Discentes que atuam na docência superior na URI ou em outras IES, podem solicitar a validação desta
atividade como disciplina de Estágio de Docência, desde que apresentem comprovação de terem sido
responsáveis por disciplina de no mínimo 60 horas por pelo menos dois semestres.
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Formulário de Anuência (Entregar junto com a solicitação de matrícula)
Identificação do Aluno
Nome: _____________________________________________________________________________
Matrícula: __________________________________________________________________________
Ano de ingresso: ______________________________________________________________________
Orientador: _________________________________________________________________________
Telefone para contato: _________________________________________________________________
Email: ______________________________________________________________________________

Informações sobre o Estágio de Docência
Disciplina:
Curso:
Período de realização das atividades de docência
Início:
Término:
Professor responsável pela disciplina:

Assinaturas de anuência

________________________________________
Discente
________________________________________
Orientador
________________________________________
Professor responsável pela disciplina
________________________________________
Coordenador do curso no qual a disciplina é ofertada

Local e Data: __________________________
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Plano de trabalho do Estágio de Docência
1. Cronograma de atividades
Nome do Discente:
Nome do Curso:
Nome da disciplina:
Ementa:
Data

Conteúdos

Atividades Previstas

2. Planos de aula
Data:
Conteúdo(s):
Objetivo
Procedimentos metodológicos
Avaliação
Referências

________________________________________
Discente
________________________________________
Professor responsável pela disciplina
________________________________________
Coordenador da disciplina de Estágio de Docência
_______________________________________
Coordenador do curso no qual a disciplina é ofertada

Local e Data: __________________________
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Relatório de Estágio de Docência
Nome do Discente:
Nome do Curso:
Nome da disciplina:
Ementa:
Data de inicio:
Data de termino:
Dificuldades encontradas para o desenvolvimento do estágio

Facilidades encontradas para o desenvolvimento do estágio

Parecer geral da turma

Avaliação do próprio desempenho

Sugestões

________________________________
Discente
___________________________________
Professor responsável pela disciplina
______________________________________
Coordenador da disciplina de Estágio de Docência
_______________________________________
Coordenador do curso no qual a disciplina é ofertada

Local e Data: _______________________
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Formulário de Avaliação do Estágio de Docência
Preenchido pelo professor responsável pela disciplina na qual o estágio foi realizado
Nome do Discente:
Nome do Curso:
Nome da disciplina:
1. Avaliação objetiva – conferir conceito (A a D) para os itens abaixo relacionados:
Itens
Conceito
Pontualidade e assiduidade
Preparação das atividades
Domínio de conteúdo
Didática
Cumprimento das atividades previstas no Plano de Trabalho
Relacionamento com os alunos
Entrega do relatório e plano de trabalho
Conceito Final (média dos anteriores)

2. Parecer avaliativo.

Favorável a aprovação do aluno
Local de Data:
Assinatura do Professor responsável pela disciplina:

( ) Sim

( ) Não

