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ESTÁGIO DOCÊNCIA – ORIENTAÇÕES E PROECEDIMENTOS

O Estágio de Docência é parte integrante da formação do pós-graduando,
objetivando a preparação para a docência e a qualificação do ensino. É uma
atividade curricular facultada aos estudantes de pós-graduação stricto sensu
(mestrado e doutorado). Instituído em novembro de 1999 pelo Conselho
Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de
Pernambuco (CCEPE), o estágio é realizado mediante desempenho de
atividades de ensino na educação básica (conveniada com a UFPE) e na
educação superior de graduação da UFPE. Pode ser realizado em qualquer
Centro Acadêmico da UFPE e em qualquer curso da UFPE guardando a
relação com o tema de pesquisa.
Para os(as) alunos(as) do Doutorado, o Estágio Docência constitui-se em duas
disciplinas obrigatórias: Estágio Docência I e Estágio Docência II. Deverá ser
realizado até o sétimo semestre do doutorado.
Para os alunos do mestrado, o Estágio Docência é obrigatório para alunos
bolsistas e facultativo para alunos(as) não bolsistas.
Para realização do Estágio Docência no início de cada semestre, o aluno(a)
deverá dirigir-se à secretaria do Prodema para registrar em formulário próprio,
o seu nome, o nome da disciplina e código para a qual deseja realizar o
estágio. A disciplina para realização do estágio deve necessariamente ter
relação com o tema da pesquisa do mestrando ou doutorando e deve estar
vinculada a um curso de graduação da UFPE de um dos seus centros.
O estágio poderá ser dispensado para quem exerce a função de professor há
mais de um ano e deve ser comprovado com a documentação exigida e para

aquelas disciplinas que guardem a relação com o tema de pesquisa do
mestrando ou doutorando.
No início das aulas, ao contatar com o(a) professor(a) o aluno(a) deverá fazer
um plano de estágio indicando as atividades a serem desenvolvidas.
O

Estágio

Docência

corresponde

a

30horas

compreendendo

acompanhamento, observação, planejamento e regência.
Ao término do estágio, o (a) aluno(a) deverá entregar na secretaria um
relatório do estágio cujo modelo é disponibilizado No site do Prodema,
contendo em anexo a avaliação e nota do(a) professor(a) que acompanhou o
estágio com a ciência do(a) professor(a) orientador(a). O relatório deverá ser
entregue na secretaria do Prodema que o encaminhará para o(a) professor(a)
responsável pelo estágio, para avaliar se está de acordo com o que é
estabelecido pelo que rege o estágio.
Após a análise do relatório e não havendo exigência, este juntamente com o
parecer do professor acompanhante é encaminhado à secretaria do Prodema
por e-mail e a coordenação do Prodema encaminhará às Pró-Reitorias de
Pesquisa e de Assuntos Acadêmicos da UFPE.

