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Plano de Ensino  
 

1) Identificação  

     Disciplina: Estágio de Docência 

     Carga horária: A ser definida no plano de trabalho 

     Cada unidade de crédito corresponde a dezoito horas/aula na graduação, conforme segue: 

I. dezoito horas/aula: um crédito; 

II. trinta e seis horas/aula: dois créditos; 

III. cinquenta e quatro horas/aula: três créditos; 

IV. setenta e duas horas/aula: quatro créditos. 

 

2) Ementa: 
A disciplina: “Estágio de Docência” visa a prática da docência no ensino superior e é regulamentada 

pela Resolução N.º 44/CPG/2010, de 09 de dezembro de 2010.  

 

3) Regras 
Conforme Resolução Nº 04/2012/PPGCC, de 19 de novembro de 2012, que dispõe sobre a 

organização acadêmica dos cursos do PPGCC, 

1 - A disciplina: “Estágio de Docência” será obrigatória para alunos de mestrado e de doutorado 

que recebam bolsa CAPES. Os demais alunos podem cursá-la como disciplina optativa; 

 

2 - Para requer matrícula, o aluno deverá entregar na secretaria do PPGCC, no período estipulado 

no calendário acadêmico, um plano de trabalho elaborado em conjunto com o professor responsável 

pela disciplina (com anuência do professor orientador) e do plano de ensino da disciplina – onde 

deve constar que a disciplina terá a participação de estagiários.  

 

3 - Alunos de mestrado podem integralizar até três créditos e alunos de doutorado podem 

integralizar até seis créditos nessa disciplina, por meio de matrículas sucessivas, sendo permitida 

matrícula em, no máximo, duas disciplinas de graduação por semestre; 

 

4 - A duração mínima do estágio de docência será de um semestre para o mestrado e dois para o 

doutorado e a duração máxima será de dois semestres para o mestrado e três para o doutorado; 

 

5 - As atividades de estágio de docência deverão ser desenvolvidas, sistematicamente, ao longo de 

todo um semestre letivo e não poderão ultrapassar a carga horária máxima de quatro horas 

semanais. 

 

6 - Ao final do estágio docência, o aluno deverá encaminhar, para avaliação da Comissão de 

Bolsas, um relatório de estágio contendo a avaliação do estagiário e do professor orientador. Nos 

casos em que o Estágio de Docência for realizado em disciplina sob responsabilidade de outro 

professor que não o orientador, o acompanhamento e avaliação do estagiário deverá ser feito por 

ambos os professores. 


