UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE
SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E AMBIENTAIS
CAMPUS CEDETEG, GUARAPUAVA, PR
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA
REGULAMENTAÇÃO PARA A DISCIPLINA DE ESTÁGIO DOCÊNCIA – PPGA - UNICENTRO
A realização do estágio de docência é obrigatória para os bolsistas de Mestrado da
CAPES, pelo período de um semestre, como definido no Anexo à Portaria No 52/002 da CAPES,
Art. 17.
É de responsabilidade do orientador a solicitação de matrícula para o aluno orientando na
disciplina de Estágio Docência, a qual deverá ser acompanhada de um Plano de Trabalho para o
aluno de pós-graduação, conforme Anexo 1, elaborado em conjunto com o professor responsável
pela disciplina.
Art. 1º - O estágio de docência é parte integrante da formação do pós-graduando, objetivando a
preparação para a docência, e a qualificação do ensino de graduação sendo obrigatório para
todos os bolsistas do Programa de Demanda Social da CAPES, CNPq e Fundação Araucária;
Art. 2º - Para os alunos não bolsistas a disciplina de Estágio Docência é facultativa.
Art 3º - a duração mínima do estágio de docência será de um semestre para os alunos de
mestrado;
Art. 4º - O número de créditos total da disciplina é três.
Art. 5º - A atividade de ensino em sala de aula deve ser no mínimo seis horas-aula da disciplina
de graduação.
Art. 6º - O estagiário não poderá assumir mais do que 20% do total de aulas da disciplina, sendo
indispensável a presença do professor responsável pela disciplina.
Art. 7º - Para o cômputo da carga horária total da dedicação em sala de aula, deve-se multiplicar o
número de horas-aula por três.
Art. 8º - A dedicação a outras atividades como: preparação de apostilas, softwares, material
didático, transparências, correção de exercícios, preparo e auxílio em aulas práticas deve ser no
mínimo de 35 horas-aula.
Art. 9º - O total de dedicação exclusiva à atividade de estágio docência deve ser no mínimo de 45
horas-aula.
Art. 10º - O plano de trabalho para a realização do estágio docência deve ser elaborado em
conjunto com o orientador e o professor responsável pela disciplina e, aprovado pelo Colegiado do
Curso.
Art. 11º - Compete a Comissão de Bolsa/CAPES, registrar e avaliar o estágio de docência para
fins de crédito do pós-graduando, bem como a definição quanto à supervisão e o
acompanhamento do estágio;
Art. 12º - O docente de ensino superior que comprovar tais atividades ficará dispensado do
estágio de docência;
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Art. 13º - As atividades do estágio de docência deverão ser compatíveis com a área de
concentração do programa de pós-graduação realizado pelo pós-graduando.
Art. 14º – O relatório final do estágio, Anexo II, aprovado pelo professor supervisor, deverá ser
submetido ao Colegiado da Pós-graduação para análise e aprovação.
Art 15º - Após aprovação do relatório final do estágio pelo Colegiado do Programa, a secretaria
emitirá para o aluno uma declaração de participação nas atividades de estágio docente e lançará
a mesma informação no histórico do interessado.
Guarapuava, 10 de setembro de 2013.

Prof. Dr. Luciano Farinha Watzlawick
Coord. do Programa de Pós-Graduação em Agronomia
Port. Nº 362/2013-GR/UNICENTRO
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ANEXO I
PLANO DE TRABALHO DE ESTÁGIO DOCÊNCIA PARA PÓS-GRADUANDOS

Pós-graduando(a):
Orientador(a):
Disciplina:

Turma:

Semestre/ano:

Nº de horas da disciplina:

Número de horas previstas para o Estágio:

(mínimo 45 horas)

Departamento a qual a disciplina está vinculada:
Professor(es) responsável(eis) pela disciplina na graduação:
Supervisor(a) do estágio na disciplina:

PLANO DE ATIVIDADES
Carga horária de regência em sala de aula. Para fins de crédito multiplicar por três.
Programa de aula teórica:
Carga horária de auxílio em aula prática:
Programa de atividades de aula prática
Carga horária de outras atividades didáticas
Detalhamento de outras atividades: (elaboração de apostilas, correção de exercícios, revisão
bibliográfica, etc.

Parecer do(a) Professor(a) Responsável pela Disciplina
Declaro que estou de acordo.

Em _____/_____/_____.
_______________________________
Assinatura do(a) Professor(a)
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Parecer do(a) Orientador(a)
Declaro que estou de acordo.

Em _____/_____/_____.
_______________________________
Assinatura do(a) Orientador(a)

Parecer do Colegiado do PPGA:
Aprovado em reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação, conforme Ata N°
___________, de _____/_____/201__.
_____________________________________
Assinatura do(a) Presidente do Colegiado.

Parecer do Departamento ao qual a disciplina está vinculada:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________
Assinatura do(a) Chefe do Departamento
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ANEXO II – RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM DOCÊNCIA
Pós-graduando(a):
Orientador(a):
Número de horas do estágio de docência:

Semestre:

Data de início:

Data de término:

Disciplina da graduação que estagiou:
Curso de graduação em:

(

) Integral

(

) Noturno

Professor(es) responsável(eis) pela disciplina na graduação:
Supervisor(a) do estágio na disciplina:
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A)

AVALIAÇÃO DO SUPERVISOR DO ESTÁGIO:
Frequência _________ %

(

) SUFICIENTE

(

) INSUFICIENTE

Observações/Comentários

Data: _____/_____/_______

________________________________
Pós-graduando

____________________________________
Supervisor(a) da disciplina na Graduação

Aprovado em reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação realizada em ____/____/____, Ata nº
__________/______.
Assinatura do(a) Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação _____________________________
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