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O estágio de docência na graduação é uma atividade curricular do aluno
de pós-graduação stricto sensu objetivando a preparação para a docência e, de acordo
com a Portaria no 52/02-CAPES e da Resolução no 123/99-CEP terá os seguintes
critérios:
♦ O estágio de docência para os alunos do Programa de Pós-Graduação em Biociências
Aplicadas à Farmácia (PBF) será contemplado pela disciplina DAC-4046 “Estágio na
docência” e equivalerá a 2 (dois) créditos teóricos.
♦ O estágio de docência é uma atividade obrigatória para todos os bolsistas do
Programa de Demanda Social/CAPES e optativa para os demais alunos.
♦ O estágio de docência para o pós-graduando do PBF terá duração de 1 (um)
semestre.
♦ A carga horária total do estágio será a soma da carga horária dispensada pelo pósgraduando na realização das seguintes atividades de ensino em cursos de graduação:
ministrar ou acompanhar aulas expositivas e/ou de laboratório, preparo de aulas,
elaboração de novas aulas teóricas ou práticas, elaboração de material didático,
planejamento e condução de grupos de discussão e apresentação de seminários.
♦ A carga horária de aulas expositivas e/ou práticas ministradas pelo pós-graduando
não deverá ultrapassar 30% da carga horária total de cada disciplina do curso de
graduação, sendo no máximo de 50% da carga horária total do estágio na docência. A
proposição deverá considerar normas específicas de cada colegiado de curso de
graduação.
♦ Cada aluno deverá apresentar ao PBF um formulário contendo o plano de trabalho
elaborado pelo professor orientador em conjunto com o professor da disciplina, no
qual deverá constar: nome do pós-graduando, departamentalização e carga horária de
cada disciplina na qual o aluno irá atuar, nome do professor responsável pela
disciplina, descrição das atividades de ensino com atribuição de carga horária,
cronograma de execução e assinaturas do aluno, orientador e do professor
responsável pela disciplina.
♦ O plano de trabalho deverá ser aprovado pelo Colegiado do Curso de Graduação.
♦ Cada aluno deverá atuar em 1 (uma) e no máximo 3 (três) disciplinas, desde que
sejam compatíveis com a área de conhecimento do trabalho de dissertação.
♦ O acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo pós-graduando será de
responsabilidade do professor da disciplina e do professor orientador e a avaliação
será de responsabilidade do professor orientador.
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DISCIPLINA DE ESTÁGIO NA DOCÊNCIA - PLANO DE ATIVIDADES

I. Proponentes
Pós-Graduando:
Orientador:

II. Disciplinas do estágio na docência
Disciplina 1

Curso:

Departamento:

Nome da disciplina: __________________________________ Código: ___________________
Turma(s): ___________________________________________ Carga horária: ____________
Professor responsável: _________________________________________________________
Disciplina 2

Curso: __________________

Departamento: ___________

Nome da disciplina: _________________________________ Código: _____________________
Turma(s): ________________________________________ Carga horária: ________________
Professor responsável: __________________________________________________________
Disciplina 3

Curso: __________________

Departamento: ___________

Nome da disciplina: _________________________________ Código: _____________________
Turma(s): ________________________________________ Carga horária: ________________
Professor responsável: __________________________________________________________

II. Descrição das atividades
Disciplina 1 – Atividades Realizadas ou Assuntos Discutidos

Período

Carga horária

Disciplina 2 – Atividades Realizadas ou Assuntos Discutidos

Período

Carga horária

Disciplina 3 – Atividades Realizadas ou Assuntos Discutidos

Período

Carga horária

IV. Assinaturas
Pós-graduando
Professor responsável pela disciplina

Orientador

