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Normas para Estágio em Docência Orientada 

 

O presente documento regulamenta o estágio em docência orientada curricular 

do discente de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Direito – 

PPGD/UFPel – em atividades de Graduação na UFPEL, com base na resolução 

Nº. 47/2017 do Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão – 

COCEPE, segundo os seguintes critérios:  

 

Art. 1º O Estágio de Docência Orientada (EDO) objetiva a preparação de pós-

graduandos para a docência em nível superior e a qualificação do ensino de 

graduação segundo regras do Regimento Geral do PPGD/UFPel e normas dos 

Projetos Pedagógicos dos Programas de Mestrados e do Curso de Direito da 

UFPel. 

 

Art. 2º As atividades que constarão do Plano de Trabalho de Docência (PTD) 

deverão ser compatíveis com a linha de pesquisa do Programa de Pós-

Graduação na qual o pós-graduando está inserido e com a caracterização da 

disciplina de graduação que receberá o estagiário. 

Parágrafo primeiro: O EDO deverá ocorrer na linha de pesquisa cujo discente 

está vinculado e na disciplina desenvolvida na graduação por seu orientador no 

PPGD/UFPel. Na ausência da disciplina, o estágio poderá ser desenvolvido na 

linha de pesquisa na qual o discente está vinculado. 

Parágrafo segundo:  Justificada a situação acima referida, o discente poderá 

desenvolver o EDO em disciplina distinta a do orientador, ocorrendo a mesma 



possibilidade de justificativa para a situação referida no parágrafo segundo do 

artigo terceiro.  

 

Art. 3º Desempenham funções para a realização do EDO: 

I.O aluno de pós-graduação bolsista (obrigatório) e não bolsista (opcional); 

II.O professor orientador do aluno de pós-graduação que também deve ser o 

regente da disciplina de graduação, atuando conjuntamente como supervisor e 

orientador; 

III. O professor responsável pela disciplina de estagio docência junto ao 

PPGD/UFPel;   

IV. A Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação; 

Parágrafo primeiro: Segundo projetos e regras referidos no artigo primeiro, o 

acompanhamento, a avaliação e a supervisão do discente, por envolver 

conjuntamente atividades de ensino do Curso de Pós-Graduação em Direito e 

atividades de ensino em Cursos de Graduação em Direito, somente pode ser 

realizado pelo professor orientador/supervisor do estagiário e pelo professor 

responsável, vinculados ao PPGD/UFPel. 

Parágrafo segundo: O professor orientador que tenha incompatibilidades, 

suspensões e ou afastamentos durante o período   da realização de EDO do seu 

orientando, poderá delegar atividades a outro professor orientador, desde que o 

mesmo esteja vinculado à Faculdade de Direito da UFPel, tenha no mínimo título 

de Mestre, não seja substituto ou temporário.   

 

Art. 4º Compete ao estagiário comparecer pontualmente em 75% (setenta e 

cinco por cento) de todas as atividades de aulas previstas no plano de ensino 

desenvolvidas pelo professor orientador/regente da disciplina de graduação, 

bem como realizar todas atividades planejadas e a acatar as sugestões 

apresentadas pelo orientador de seu EDO. 

Paragrafo primeiro: O discente deverá realizar atividades de ensino que 

integralizam a disciplina em que atuar. 

Paragrafo segundo: As atividades   consistem em ministrar aulas, aplicar provas, 

corrigir provas, preparar material didático do conteúdo referente a matéria 

ministrada, distribuir material didático aos alunos, esclarecer dúvidas dos alunos, 

além das atividades sugeridas pelo orientador. Estão excluídas as atividades 



vinculadas a organização de seminários, encontros, grupos de ensino, estudo, 

pesquisa, minicursos, palestras, bancas de avaliações, entre outros.   

 

Art. 5º Compete ao professor orientador/supervisor e ao discente preparem o 

Plano de Trabalho de Estágio (PTD). 

Parágrafo Único. As atividades que constarão do PTD deverão ser compatíveis 

com a área de pesquisa do Programa de Pós-Graduação realizado pelo pós-

graduando e com a caracterização da disciplina, mantendo a identidade das 

atividades de ensino, tanto em seu aspecto formativo quanto em relação aos 

seus conteúdos programáticos, de modo a preservar sua função no projeto 

pedagógico do curso de Graduação; 

 

Art. 6º Compete ao professor orientador: 

I. Incorporar o PTD ao Plano de Ensino da disciplina da qual é regente; 

II. Enviar o PTD ao professor responsável pela disciplina de estagio docente. 

III. No caso do discente ser bolsista, o plano de trabalho deverá ser enviado à 

Comissão de Bolsas do PPGD/UFPel. 

IV. Supervisionar as atividades desenvolvidas pelo discente; 

V. Estar presente, acompanhando o estagiário em 70% por cento das atividades 

de aula, conforme Resolução COCEPE nº47/2017.; 

VI. Realizar a avaliação dos conteúdos ministrados pelo estagiário. 

VII. Supervisionar a frequência do discente; 

VIII. Informar à Coordenação do PPGD/UFPel e ao responsável pela disciplina 

de estágio docente a infrequência do discente. 

IX. Enviar relatório final ao professor responsável pela disciplina de estágio 

docente. 

 

Art. 7º Compete ao professor responsável pela disciplina de estágio: 

I. Realizar aula inaugural, encontro mensal e final, acompanhando o calendário 

do programa de pós-graduação; 

II. Receber e a analisar o plano de trabalho da disciplina do discente; 

III. Aprovar o(s) plano(s) de trabalho de docência e submetê-lo(s) ao(s) 

Departamento(s) do curso.  



IV. Realizar avaliação final do estágio docente, que contemplará:  o PTD e sua 

realização; a responsabilidade e grau de comprometimento; o relatório de 

registro e avaliação das atividades desenvolvidas pelo discente e das 

contribuições para sua formação acadêmica-docente. 

V. Enviar avaliação final do discente bolsista à Comissão de Bolsas do 

PPGD/UFPel. 

 

Art. 8º Ficará dispensado da realização do EDO os pós-graduandos que, 

mediante comprovação documental, são docentes em nível superior. 

 

Art. 9º A duração do EDO será realizada em um único semestre e disciplina, 

acompanhando a carga horária do professor orientador que será de no mínimo 

duas horas semanais e no máximo de quatro horas semanais. 

Paragrafo único:  A frequência de 75% (setenta e cinco por cento) deve ser 

controlada pelos professores orientador/supervisor e responsável da disciplina e 

só poderá ser abonada em conformidade com o regulamento geral da UFPEL. 

 

Art.10º A constatação de irregularidades quanto ao cumprimento deste 

regulamento obriga a tomada, por parte do Diretor do Curso de Direito e do 

Coordenador do PPGD/UFPel, das medidas administrativas cabíveis.  

 

Art. 11º Somente nos casos omissos será aplicado a Resolução Nº. 47/2017, 

que regulamenta o EDO na UFPel.  

 

Pelotas, 24 de junho de 2019. 

  


