
 

 

UNOESTE - PRPPG 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO 
 

REGULAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 
 

O estágio de docência do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), Mestrado 

e Doutorado, da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) está fundamentado na Portaria 

CAPES no. 181, de 18 de dezembro de 2012. 

 

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 da bolsa PROSUP da CAPES, nível 

Mestrado e Doutorado.  

I - Para os demais estudantes do PPGE, o estágio de docência é facultativo; 

II – O aluno que comprovar a realização do estágio de docência no Mestrado fica 

dispensado dessa obrigatoriedade no Doutorado; 

III – O estágio de docência deve ser realizado preferencialmente nos cursos de graduação 

da Unoeste e as atividades devem ser compatíveis com a área de pesquisa do PPGE;  

IV – O docente de Ensino Superior, que comprovar tais atividades, ficará dispensado do 

estágio de docência. 

 

Art. 2º - A duração mínima do estágio de docência será de um semestre e a carga horária 

máxima será de quatro horas semanais. 

 

Art. 3º - O plano de trabalho (Anexo 1) para a realização do estágio de docência do aluno 

deve ser elaborado em conjunto com o orientador e o professor responsável pela 

disciplina e, posteriormente, aprovado pelo Colegiado do PPGE. 

 

Art. 4º - A supervisão e o acompanhamento do estágio de docência cabem ao orientador 

do aluno e ao docente responsável pela disciplina. 

 

Art. 5º - A avaliação do relatório do Estágio (Anexo 2) caberá ao Colegiado do PPGE. 

 

Art. 6º - Após aprovação do relatório final do Estágio de Docência, a secretaria emitirá 

para o aluno um certificado de participação e lançará a mesma informação no histórico do 

interessado. 

 

 

 

Elaborado pela Comissão de Bolsas/Comissão de Documentos do PPGE 

Aprovado pelo Colegiado do PPGE em reunião realizada no dia 03 de agosto de 2022. 

 

 



 

 

ANEXO 1 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO 

PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO DOCÊNCIA PARA PÓS-GRADUANDOS 

 

Aluno:  

Orientador:  

Disciplina:  

Turma: 

Curso: ______________________________________ Semestre/ano:   _____/_____ 

N° de horas da disciplina: _____h 

N° de horas previstas para o Estágio: _____h 

 Professor responsável pela disciplina:  

 

PLANO DE ATIVIDADES 

Carga horária de regência em sala de aula: _____h 

 Programa da aula teórica: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Carga horária em auxílio em aula prática: _____h 

Programa de atividades em aula prática:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Carga Horária de outras atividades didáticas, se previstas: _____h  

Detalhamento de outras atividades: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 

  

  Ementa da Disciplina 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Objetivos da Disciplina 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Competências e Habilidades 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

De acordo: 

 

 

Professor responsável pela disciplina: 

Data: 

 

 

Orientador: 

Data: 

 

Manifestação do Colegiado do Programa de Pós-Graduação 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Data: _____/_____/_____. 



 

 

ANEXO 2 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO  

RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 

 

Semestre:_____/_____ 

1. Identificação do Aluno: 

   Nome do aluno:__________________________________________________________ 

   R.A.: ____________________ 

   Orientador: _____________________________________________________________  

 

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

    Código da disciplina: ____________________ 

    Nome da disciplina: ______________________________________________________ 

    Carga horária total da disciplina: ____________ 

    Curso: ________________________________ 

    Termo: ____________________  Ano letivo: _________ 

     Professor da disciplina: __________________________________________________  

 

3. Atividades desenvolvidas  

    Carga horária em sala de aula: _____h 

    Carga horária em auxílio em aula prática: _____h 

    Carga horária em outras atividades didáticas: _____h 

    Carga horária 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:  

 

 

 

 

P. Prudente, ____ de _________________ de ______. 

 

 

 

 

       Professor da disciplina                                                                   Orientador 

 

 

 

 


