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NORMAS DE ESTÁGIO DOCÊNCIA 

  

Normas estabelecidas pelo Colegiado do Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Ambientais do Centro de 

Ciências Naturais e Tecnologia da Universidade do 

Estado do Pará que regulamentam a disciplina Estágio  

Docência.  

Aprovado pelo Colegiado do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Ambientais em 26 de abril de 

2012. 

 

Art. 1 O estágio docência é uma atividade complementar 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 Pós-

Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA). 

 

Parágrafo Único Para os alunos não bolsistas o Estágio Docência é facultativo. 

 

Art. 2 O docente de ensino superior que comprovar tais atividades ficará dispensado do 

Estágio de Docência. 

 

Parágrafo Único Para a dispensa deverá ser apresentado atestado expedido pela instituição em que 

são ministradas as aulas. 

 

Art. 3 A duração mínima do Estágio Docência para mestrado será de um semestre, já a 

máxima será de dois semestres. 

 

Art. 4 Os alunos poderão cumprir o Estágio Docência na própria UEPA ou em outras 

instituições de ensino superior, institutos de pesquisas e havendo específica 

articulação entre os sistemas de ensino pactuada pelas autoridades competentes e 

observadas as demais condições estabelecidas neste artigo, admitir-se-á a 

realização do estágio docente na rede pública de ensino médio. 

 

Art. 5 O estagiário ministrará até 25% das aulas da disciplina durante seu Estágio 

Docência. 

 

Art. 6 O estagiário que não obtiver 75% de frequência deverá repetir o Estágio Docência 

no semestre seguinte. 

 

Art. 7 Cada turma do curso beneficiada pelo Estágio Docência só poderá receber um 

único estagiário por disciplina. 
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Art. 8 A carga horária máxima do Estágio Docência será de 4 horas semanais. 

 

Art. 9 Será atribuído, pelo colegiado do curso, 1 (um) crédito a uma carga horária 

correspondente a cada 30 (trinta) horas dedicadas ao desenvolvimento das 

atividades do Estágio Docência. 

 

Parágrafo Único A carga horária mínima do Estágio Docência será de 60 (sessenta) horas, 

correspondente a 2 (dois) créditos, e a máxima será de 120 (cento e vinte horas), 

correspondente a 4 (quatro) créditos. 

  

Art. 10 As atividades do Estágio Docência deverão ser compatíveis com a área de 

concentração e linhas de pesquisa do PPGCA. 

 

Art. 11 O Estágio Docência deverá ser desenvolvido sob a responsabilidade do professor 

encarregado pela disciplina e supervisionado pelo(a) coordenador(a) do Estágio 

Docência, nomeado(a) pelo colegiado do PPGCA. 

 

Art. 12 As atividades a serem desenvolvidas pelos bolsistas durante o Estágio Docência 

deverão ser as seguintes: 

 

 I. Participar de regência de classe, atendimento a alunos fora do período de aula, 

organização de eventos, mini-cursos, oficinas, elaboração e correção de listas de 

exercícios e provas, correção de trabalhos. 

 

 II. Auxiliar o professor em atividades didático-científicas (ensino, pesquisa e 

extensão) na instituição e fora de sede. 

 

 III. Auxiliar o professor na realização de trabalhos práticos e experimentais, na 

preparação de material didático e experimental, bem como em atividades de classe 

e/ou laboratórios. 

 

 IV. Participar de atividades que propiciem o seu aprofundamento na disciplina, 

através de pesquisas, monografias, revisão de textos e resenhas bibliográficas. 

 

Art. 13 Um plano de trabalho para a realização do Estágio Docência deverá ser elaborado 

em conjunto pelo estagiário, pelo coordenador do Estágio Docência e pelo 

professor responsável pela disciplina, e aprovado pelo colegiado do curso com os 

seguintes itens: 

  

 I. Nome da Disciplina. 

 

 II. Carga horária semanal. 

 

 III. Objetivos. 

 

 IV. Justificativa. 

 

 V. Atividades e cronograma. 
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 VI. Referências bibliográficas. 

 

Art. 14 No prazo máximo de 15 (quinze) dias após a conclusão do exercício da atividade 

de Estágio Docência, o estagiário deverá elaborar um relatório a ser enviado pelo 

coordenador do estágio ao colegiado do curso, para aprovação. No relatório 

deverão também constar a carga horária dedicada a cada atividade desenvolvida e 

avaliações do professor responsável pela disciplina e do coordenador do Estágio 

Docência, sobre os resultados alcançados. 

 

Art. 15 Após a aprovação do relatório final do Estágio Docência pelo colegiado do 

PPGCA, a secretaria emitirá para o aluno um certificado de participação nas 

atividades do Estágio Docência, com atribuições de carga horária e créditos 

correspondentes. 

 

Parágrafo Único Para efeito de avaliação, no Histórico Escolar do aluno constará Aprovado ou 

Reprovado na disciplina Estágio Docência. 

 

Art. 16 O aluno bolsista só poderá defender a dissertação após a aprovação do relatório do 

Estágio Docência pelo colegiado do curso. 

 

Art. 17 O Estágio Docência poderá ser remunerado a critério da instituição, vedado à 

utilização de recursos repassados pela CAPES. 

 

Art. 18 O exercício das funções do estagiário docente não desobriga o aluno de nenhum 

de seus deveres acadêmicos. 

 

Art. 19 O estagiário docente não terá nenhum vínculo empregatício com a instituição em 

que realizar o Estágio Docência. 

 

Art. 20 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo colegiado do  PPGCA. 

 


