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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AQUICULTURA E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Diretrizes para o Estágio em Docência do Programa de Pós-Graduação em 
Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável 

 

O Colegiado do Programa de Pós-graduação stricto sensu em Aquicultura e 
Desenvolvimento Sustentável da Universidade Federal do Paraná, Setor Palotina, em 
conformidade com o Art. 16 das normas internas deste Programa, estabelece diretrizes 
para a realização de Estágio em Docência. 

1º Conforme o Art. 16 das normas internas do PPGADS, a disciplina Estágio Docência 
é obrigatória para alunos de mestrado, bolsista ou não bolsista, e tem 2 (dois) créditos 
na estrutura curricular do curso. 

2º A matrícula do aluno na disciplina Estágio Docência deve ser feita na secretaria do 
PPGADS antes do início do semestre letivo da graduação. 

3º O Estágio em Docência compreende a participação de aluno regular do PPGADS em 
atividades de ensino em disciplinas da graduação, com propósito de aprimorar a sua 
formação didática e pedagógica. 

4º O exercício das funções do estagiário docente não desobriga o aluno de nenhum de 
seus deveres acadêmicos. O estágio não poderá coincidir com dias e horários de outras 
atividades do programa de pós-graduação, interrompendo e/ou prejudicando sua 
formação. 

5º A disciplina de graduação que o aluno pretende atuar em seu estágio docente deve ter 
relação com a linha de pesquisa a qual está vinculado no PPGADS. 

6º Caso o aluno atue em disciplinas que não estão sob a responsabilidade do professor 
orientador, as atribuições do estágio em docência deverão ser realizadas em conjunto 
com o professor responsável pela disciplina. Cabe ao aluno definir com seu professor 
orientador do PPGADS a disciplina que pretende atuar na graduação e o respectivo 
professor supervisor, aquele responsável pela disciplina da graduação. 

7º O aluno estagiário deve ser acompanhado constantemente pelo professor supervisor e 
em nenhum caso pode assumir a totalidade das atividades de ensino da disciplina em 
que atua na graduação. 
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8º As atividades previstas pelo mestrando devem integrar a totalidade da carga horária 
da disciplina Estágio Docência (30 horas/aula), sendo que 20h/a serão dispensadas à 
preparação de aulas e das demais atividades do estágio. O mestrando deverá atuar como 
professor, ministrando no mínimo 6h/a (teórica e/ou prática), e poderá complementar a 
carga horária (4h/a) com as seguintes atividades: 
a) auxílio aos estudantes de graduação quanto a resolução de exercícios, esclarecimento 
de dúvidas e outras atividades de apoio à aprendizagem, relacionadas à disciplina do 
estágio; 
b) elaboração de material didático; 
c) planejamento e orientação de discussões em grupo e seminários. 

9º Cabe ao aluno elaborar e entregar ao professor supervisor os Planos de Atividade 
(Anexo I), referentes a cada uma das atividades que desenvolver (aula teórica, aula 
prática, monitoria), antes de iniciar o estágio. 

10º Cabe ao professor orientador do PPGADS verificar periodicamente o andamento do 
aluno no estágio docência e apoiar o professor supervisor na resolução de eventuais 
problemas/falhas de desempenho. 

11º São atribuições do professor supervisor: 
a) controlar a frequência estabelecida na proposta do pós-graduando; 
b) orientar continuamente as tarefas propostas ao pós-graduando; 
c) avaliar as atividades do pós-graduando e emitir parecer conclusivo ao final do estágio 
em docência. 

12º Ao término do estágio docente, cabe ao aluno elaborar relatório conforme 
documento "Relatório de Conclusão de Estágio Docência" (Anexo II), obter a avaliação 
do professor supervisor e o parecer do professor orientador do PPGADS (Anexo III). 

13º O relatório de Conclusão Estágio Docência e a Ficha de Avaliação do professor 
supervisor deverão ser entregues ao professor orientador em tempo hábil para o 
lançamento de notas no sistema. 

14º Casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGADS. 

 



	   	  

	  

	  
	  

	  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
  UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ   Setor Palotina   Secretaria de Pós-Graduação   

    	  

	  

	  

Anexo I 

 

PLANO DE ATIVIDADE 
 

Disciplina:  Código:  
Natureza:  (    ) Obrigatória   (    ) Optativa Semestral (   )  Anual (    )  Modular (    ) 
Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: Aula Teórica (   )     Aula Prática (   )     Monitoria (   ) 
Data:___/___/20__ 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática; conteúdo) 
 

OBJETIVO GERAL 
O aluno deverá ser capaz de... 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
O acadêmico deverá compreender... 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (2 títulos) 
 
Obs: A bibliografia indicada deverá efetivamente estar disponível na biblioteca em número 
compatível com o tamanho de cada turma. 

Discente Responsável pela Atividade:  
 
Assinatura: ____________________________ 
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Anexo II 
 

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DA DISCIPLINA ESTÁGIO DOCÊNCIA 
 

1. Dados do aluno 
 
Nome:  

Bolsista:  (  ) Sim  (  ) Não 
Órgão Financiador: 

Orientador:  
 
2. Dados do estágio 
Curso de graduação:  
Disciplina :  Local/Campus:  
Semestre letivo:  Carga-horária total:  
Prof. supervisor:  
E-mail supervisor:  Telefone supervisor:  
 
3. Descrição das atividades realizadas durante estágio docente (incluir as horas de 
preparação e relacionar todo conteúdo ministrado, ainda que o mestrando tenha participado 
como monitor) 

 
Data 

Carga 
Horária 

 
Atividade 

   
   
   
   
   
   
   

 

Assinatura aluno: _____________________________________________ Data: ___/___/___ 

Assinatura professor supervisor: _________________________________ Data: ___/___/___ 

Assinatura orientador:_________________________________________ Data: ___/___/___ 
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Anexo III 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO EM DOCÊNCIA 
 

AQ714 – ESTÁGIO DOCÊNCIA 
 

1. Dados do Aluno 
Nome:  
Orientador:  

 
2. Dados da Disciplina 

Curso de graduação do estágio:  

Disciplina do estágio: 

Professor Supervisor: 

Orientador:  
Período de Estágio: 
___/___/20___  a  ___/___/20___ 

Carga Horária (mínimo de regência 10h; 
Total 30h):  

 
3. Atividades Desenvolvidas 
Aula teórica: ___h/a Aula prática: ____h/a Monitoria: ____h/a 
 
4. Avaliação (A ser realizada pelo(a) Professor(a) Supervisor) 
 Nota 

de 0 a 10 

01 Assiduidade  

02 Conteúdo com continuidade e sequência lógica  

03 Domínio do assunto  

04 Tempo de duração da aula  

05 Flexibilidade para responder questionamento e dúvidas  

06 Postura adequada (gestos, movimentação e desenvoltura)  

07 Pronúncia, gramática e clareza  

08 Recursos didáticos  

09 Motivação nas aulas  

10 Voz (altura, flexibilidade, pausa)  

11 Comportamento ético  
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12 Entrega dos Planos de Aula e de Atividades  

Média Final  
*Conceitos e notas: A = 90 a 100; B = 75 a 89; C = 60 a 74; D = zero a 59. 
 
 

5. Conceito 
 
 
 

 
______________________________ 
Assinatura do professor supervisor 

 
 
6. Professor Orientador (quando diferente do professor da disciplina) 

Comentário: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estou ciente da avaliação acima: ______________________________ 

(Assinatura do professor orientador) 
 
 
 
 
 

Palotina, __ de _______ de 20__ 
 
 
 
 


