Programa de Pós-Graduação em Biologia Comparada
NORMAS PARA ESTÁGIO NA DOCÊNCIA
Aprovada pela Resolução nº 101/11-PGB

1. O Estágio na Docência na Graduação é uma atividade curricular para alunos de pósgraduação Stricto sensu, objetivando a preparação para a docência, desenvolvendo
habilidades e comportamentos necessários à ação docente, bem como a qualificação do
ensino de graduação, sendo obrigatório para bolsista do Programa Demanda Social da
CAPES e opcional para os demais pós-graduandos do PGB.
1.1 Em atendimento a Portaria nº 13, da Capes, datada de 25/04/03, havendo específica
articulação entre os sistemas de ensino pactuada pelas autoridades competentes, e
observadas as demais condições estabelecidas neste artigo, admite-se que o estágio na
docência seja realizado na rede pública do ensino médio.
1.2 O docente que comprovar já ter realizado tais atividades ficará dispensado do estágio na
docência.
1.3 O docente que comprovar já ter realizado atividade de ensino em instituição de ensino
superior ficará dispensado do estágio na docência.
2. O Estágio na Docência no PGB será desenvolvido em forma de disciplina (Estágio na
Docência I para mestrado e Estágio na Docência II para doutorado), constituindo-se na
participação do pós-graduando em atividades em disciplinas na graduação, sob supervisão de
seu orientador.
3. O Estágio na Docência, não deverá ser utilizado como forma de substituição do professor em
sala de aula e/ou laboratório.
4. O docente responsável pelas disciplinas Estágio na Docência I e II será o Coordenador do
PGB.
5. Caberá ao professor orientador do pós-graduando auxiliar na elaboração do “Plano de
Atividades do Estágio na Docência” e a responsabilidade sobre a supervisão das atividades
desenvolvidas, bem como sua avaliação no estágio.
6. O Estágio na Docência para o mestrado deverá ter uma carga horária de 30 (trinta) horas,
equivalente a 2 créditos teóricos, com duração de um semestre.
7.1. A realização do Estágio na Docência I será facultativa aos mestrandos bolsistas da Capes.
7. O Estágio na Docência para o doutorado deverá ter uma carga horária de 60 (sessenta) horas,
equivalente a 4 créditos teóricos, com duração de dois semestres.
8.1. A realização do Estágio na Docência II será obrigatória aos doutorandos bolsistas da
Capes.
8.2. Os doutorandos que cursaram o Estágio na Docência I, deverão cumprir apenas 30 horas
(um semestre) no Estágio na Docência II.
8. O Estágio na Docência será constituído pelas seguintes atividades por semestre:
I.
4 horas/aula teóricas
II. 10 horas/aula práticas.
III. 16 horas em atividades complementares
IV. A carga horária de aulas teóricas e/ou práticas ministradas pelo mestrando não
deverá ultrapassar 30% da carga horária total da disciplina.

9. Para os efeitos desta norma, serão consideradas como atividades complementares:
I.
elaboração de material didático
II. planejamento de aulas expositivas e/ou de laboratório
III. observação participante
IV. auxílio na preparação de aulas de laboratório
V. Participação em avaliação parcial de conteúdos programáticos de aulas expositivas
e/ou de laboratórios
VI. auxílio nas atividades de campo.
10. Caberá ao professor orientador a responsabilidade sobre a supervisão do Estágio na
Docência, compreendendo:
I. auxilio na elaboração do “Plano de Atividades do Estágio na Docência”
II. acompanhamento das atividades desenvolvidas.
11. Ao final da disciplina o aluno deverá apresentar um “Relatório Final do Estágio na Docência”
acompanhado de declaração das atividades desenvolvidas devidamente avaliadas, emitida
pelo docente responsável pela disciplina na graduação.
12. Caberá ao Colegiado do PGB deliberar sobre as atividades complementares não previstas
nesta norma.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA COMPARADA

PLANO DE ATIVIDADES DO
ESTÁGIO NA DOCÊNCIA
PÓS-GRADUANDO(A):
ORIENTADOR(A):
CURSO:

MÊS/ANO DO INGRESSO NO CURSO:

Semestre em que será (ao) realizada(s) a(s) atividade(s) – [ ] 1º Semestre
Data que serão realizadas as aulas práticas e teórica:
Atividade Prevista

[ ] 2º Semestre

Período

Carga
Horária

Aulas teóricas (mínimo 4 horas/aula)
Aulas práticas (mínimo 10 horas/aula)
Elaboração de material didático
Planejamento de aulas expositivas e/ou de laboratório
Observação participante
Auxílio na preparação de aulas de laboratório
Participação em avaliação parcial de conteúdos programáticos
de aulas expositivas e/ou de laboratórios
Auxílio nas atividades de campo
* Outra Atividade * Outra Atividade Total (mínimo 30 horas/ semestre)
* Outras Atividades ficarão na dependência de aprovação pelo Conselho Acadêmico do PGB
Obter as assinatura dos docentes e entregar na secretaria do PGB

DADOS DA DISCIPLINA:
Código:
Nome:
Carga horária:

Turma:
Curso:

Professor:

Maringá, ....../........./.........

Assinatura do(a) pós-graduando(a)

Assinatura do(a) Orientador(a)

Assinatura do(a)Professor(a) da disciplina

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA
COMPARADA

RELATÓRIO FINAL DE
ESTÁGIO NA DOCÊNCIA

Pós-graduando:
Orientador: Prof. Dr.

DADOS PESSOAIS

Nome do pós-graduando:
Nível: Mestrado / Doutorado
Data de início do programa: mês/ano
Nome do orientador: Prof. Dr.

DADOS DE BOLSA

Agência:
Data de início da bolsa: mês/ano

DADOS DO ESTÁGIO

ATIVIDADES PROGRAMADAS
Atividades aprovadas no plano:

Atividade Programada
Aulas teóricas (mínimo 4 horas/aula)
Aulas práticas (mínimo 10 horas/aula)
Elaboração de material didático
Planejamento de aulas expositivas e/ou de laboratório
Observação participante
Auxílio na preparação de aulas de laboratório
Participação em avaliação parcial de conteúdos programáticos de aulas
expositivas e/ou de laboratórios
Auxílio nas atividades de campo
* Outra Atividade * Outra Atividade -

Carga
horária

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Atividade Desenvolvida

Carga horária

* Anexar os comprovantes de cada atividade desenvolvida

Maringá, ** de ****** de ***.

Pós-Graduando

Orientador

