
Normas de Estágio docência no PPGGEO/UFPEL 

O COLEGIADO DO PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA UFPEL, no uso de suas 

atribuições legais, considerando as diretrizes contidas na Portaria nº. 52 de 26/09/2002 da 

CAPES, no artigo17 e o parecer nº. 07 de 02/03/2007 da Câmara de Ensino de Pesquisa e 

Pós-Graduação, resolve: 

 Art. 1. Regulamentar, no âmbito do Curso de Pós-graduação em Geografia da 

Universidade Federal de Pelotas, o Estágio de Docência, para o aperfeiçoamento da 

formação de alunos de pós-graduação para o exercício da docência no ensino superior. 

Art. 2. O Estágio de Docência é uma atividade curricular para estudantes de Pós-Graduação 

stricto sensu que se apresenta como disciplina denominada “Estágio de docência”, sendo 

definida como a participação de aluno de Pós-Graduação em atividades de ensino na 

educação superior na UFPEL. 

§ 1°. O estágio de docência é uma atividade obrigatória aos bolsistas da CAPES conforme 

orientação da referida agência sendo optativa para os demais pós-graduandos. 

§ 2°. Serão consideradas atividades de ensino: deverá abranger atividades diversas: 
observação e apontamentos sobre aulas (resumos), participação em seminários e aulas 
teóricas e práticas, participação em atividades extraclasse (trabalhos de campo) e regência. No 
caso de regência, o estagiário não poderá assumir mais do que 20% do total de aulas da 
disciplina.  

§ 3°. É de responsabilidade do pós-graduando realizar matrícula na disciplina estágio de 

docência, a qual deverá ser acompanhada de um plano detalhado de atividades, elaborado em 

conjunto com o professor responsável pela disciplina e com anuência do Chefe de 

Departamento responsável pela oferta da referida disciplina e do Coordenador do Curso de 

Graduação. 

§ 4°. Poderão atuar simultaneamente em uma disciplina mais de um aluno do Programa desde 

que a atuação de estagiários docentes não ultrapasse 50% da carga horária total da disciplina. 

§ 6°. Caberá ao orientador, em conjunto com o professor responsável pela disciplina e 

coordenador do curso de graduação, avaliar o estagiário, promovendo o melhor desempenho 

do mesmo. 

Art. 3. Ao final do Estágio o aluno deve entregar um relatório do estágio de docência: a) as 

características da disciplina; b) o plano de trabalho de cada aluno que solicitar matrícula em 

“Estágio de docência”; c) tema de pesquisa e a área de atuação do aluno no Programa de Pós-

graduação  d) o parecer do professor da disciplina. 

Art. 4. Os alunos de curso de Mestrado poderão totalizar até 2 (dois) créditos disciplina 

optativa “Estágio de docência”, por meio de matriculas sucessivas, para efeito de integralização 

curricular. 

§ 1°. Deverão constar no histórico escolar do aluno de pós-graduação, as seguintes 

informações relativas à disciplina “Estágio de docência”: nome da disciplina, número de 

créditos, curso e fase em que a disciplina foi ministrada e ano/semestre. 

 

Art. 5. Por se tratar de atividade curricular, a participação de alunos do Programa no “Estágio 

de Docência” não cria vínculo empregatício e nem será remunerada. 



Parágrafo Único - Para a realização das atividades de Estágio de Docência, o aluno 

encaminhará à Coordenadoria do PPGGEO/UFPEL, “Termo de Estágio Não-Remunerado”, 

devidamente assinado e acompanhado do plano das atividades previstas. 

Art. 6 Ficam convalidados os estágios docentes já realizados no PPGGEO/UFPEL, conforme 
as exigências estabelecidas pela presente Resolução.  

Art. 7. O aluno que comprovar atividades docentes no ensino superior poderá ser dispensado 

do estágio de docência. 

  



UFPEL – Pós-Graduação em Geografia 

PLANO DE ESTÁGIO DOCÊNCIA DOS PÓS-GRADUANDOS  

 

I- Identificação: 

Aluno: ___________________________________________ 

Orientador: _______________________________________ 

Disciplina: ________________________________________ 

Turma: ___________________________________________ 

Nome do Prof. Responsável pela disciplina: ___________________________ 

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

N° de horas previsto para o Estágio: __________________ 

Departamento a qual a disciplina está vinculada:_____________________________ 

Professor responsável pela disciplina: ________________________________ 

 

II- Plano de atividades: O plano de atividade deve apresentar detalhadamente os conteúdos, 

as atividades propostas, a carga horária etc., com o objetivo de demonstrar o que será 

desenvolvido junto à disciplina de realização do Estágio de Docência. Por fim deve constar a 

assinatura do aluno. 

Ressalta-se que estas atividades deverão constar no Relatório de Estágio como resultados 

efetivos do mesmo. 

III- Aprovações 

“De acordo” do Professor responsável pela disciplina: ________________________ 

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

Parecer do Departamento ao qual a disciplina está vinculada: 

 

 

Parecer da Coordenação de Curso de Graduação: 

 

Manifestação da Coordenação do Programa de Pós-Graduação. 

 


