
 

UNOESTE - PRPPG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

REGULAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE DOCÊNCIA  

 

A realização do estágio de docência é altamente recomendada para os beneficiários do 

PROSUP da CAPES e obrigatório para os alunos do doutorado.  Deve ser realizado por 

o período de um semestre (com carga horária mínima 60 horas), como definido no 

Anexo à Portaria No 181/2012 da CAPES, Art. 20. 

 

É de responsabilidade do orientador a solicitação para que o aluno desenvolva o 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 beneficiários do PROSUP da CAPES, nível doutorado; 

 

Art. 2º - Para os alunos não beneficiários do PROSUP a disciplina de Estágio Docência 

é facultativa. 

 

Art 3º - A duração mínima do estágio de docência será de um semestre  

 

Art. 4º - O número de créditos adquiridos pela realização do estágio será computado a 

partir da Tabela das atividades complementares, definida pelo Colegiado do PPGE. 

 

Art. 5º - A atividade de ensino, nomeadamente aula de regência, deve ter no mínimo 

seis horas-aula da disciplina de graduação. 

 

 



Art. 6º - A dedicação a outras atividades, como por exemplo, preparação de apostilas, 

softwares, material didático, transparências, correção de exercícios, preparo e auxílio 

em aulas práticas deve ser, no máximo, de 30 horas. 

 

Art. 7º - O total de dedicação exclusiva à atividade de estágio docência deve ser, no 

mínimo, de 60 horas-aula. Casos excepcionais para disciplinas com carga horária 

mínima de 40 horas-aula poderão ser realizadas por estudantes em nível de mestrado, 

mediante autorização do colegiado do PPGE. 

 

Art. 8º - 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, 

posteriormente, aprovado pelo Colegiado do Curso. 

 

Art. 9º - Compete ao docente orientador 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. 10º - No caso de alunos do doutorado, ficam dispensados àqueles que já atuam 

como docentes de ensino superior, desde que comprovada essa experiência.  

 

Art. 11º - As atividades do estágio de docência deverão ser compatíveis com a área de 

concentração do programa de pós-graduação realizado pelo pós-graduando. 

 

Art. 12º – O relatório final do estágio (Anexo 2), emitido pelo professor supervisor e 

pelo orientador, deverá ser submetido ao Colegiado da Pós-graduação para análise e 

eventual aprovação. 

 

Art. 13º - Após aprovação do relatório final do estágio pelo Colegiado do Programa, a 

secretaria emitirá para o aluno um certificado de participação nas atividades de estágio 

docente e lançará a mesma informação no histórico do interessado. 

 



ANEXO 1 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - UNOESTE 

PLANO DE ATIVIDADE DE ESTÁGIO DOCÊNCIA PARA PÓS-

GRADUANDOS 

Aluno:_________________________________________________________________ 

Orientador: _____________________________________________________________ 

Disciplina: _____________________________________________________________ 

Turma:______________________ 

Semestre/ano: __________________ N° de horas da disciplina:_______________ 

N° de horas previsto para o Estágio: __________________ (mínimo 40 horas) 

Professor responsável pela disciplina: ________________________________________ 

 

PLANO DE ATIVIDADES 

Carga horária de regência em sala de aula: __________  

Programa da aula teórica: 

Carga horária em auxílio em aula prática: 

Programa de atividades em aula prática: 

Carga Horária de outras atividades didáticas: 

Detalhamento de outras atividades (elaboração de apostilas, correção de exercícios, 

revisão bibliográfica, etc.) 

 “De acordo” do Professor responsável pela disciplina: 

____________________________ 

“De acordo” do Orientador: _____ / _____ / ________. 

__________________________ 

Manifestação do Colegiado do Programa de Pós-Graduação: 

 

 



ANEXO 02 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - UNOESTE 

RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 

SEMESTRE ____/ ______  

1. Identificação do Aluno 

R.A.: __________________________ 

Nome do(a) Aluno(a): ____________________________________________________ 

Orientador(a): __________________________________________________________ 

 

2.Identificação da disciplina na qual desenvolveu o Estágio de Docência 

 

Código da disciplina: 

Nome da disciplina: 

Carga horária total da disciplina: 

Curso: 

Professor(a) da disciplina: 

Termo: 

Ano letivo: 

 

3. Atividades desenvolvidas 

Carga horária em sala de aula: ________x 4 =_______h 

 

Carga horária em auxílio em aula prática         _______h 

 

Carga horária em outras atividades didáticas   _______h 

 

     Total      ________h 

Tópicos ministrados 

 

Dificuldades encontradas 



 

Alterações no cronograma planejado (se houver) 

 

4. Parecer do Professor da disciplina: 

 

5. Frequência do aluno nas atividades do Estágio de Docência: 

 

( ) Menor que 75% ( ) 75% ou mais. 

 

6. Avaliação do Professor Orientador:  

 

7. Créditos atribuídos ao Aluno: _______ 

 

 

P. Prudente, ____ de _________________ de ______.  

 

 

Professor da disciplina                                                      Orientador 


