
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS - CCH 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

Campus Universitário “Professor Darcy Ribeiro” – Prédio 9 – Centro de Pós-graduação 
Caixa Postal n° 126 – Montes Claros – MG – CEP 39401-089 

https://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgh/ ; Email: ppgh@unimontes.br - Telefone: (38)3229-8318 

 

 

PLANO DE TRABALHO PARA ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NA GRADUAÇÃO 

 

Programa de Pós-Graduação em História, ano __________ 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE 

Nome do aluno (a):  

Email:   

Ano de ingresso no PPGH:  

Ano previsto para a conclusão da 

pesquisa:  

 

Título do projeto de pesquisa:   

Linha de pesquisa:   

Professor orientador:   

Bolsista/modalidade:  

 

IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 

Estágio de docência na disciplina:  

Professor(a) responsável pela 

disciplina 

Supervisor do Estágio:   

 

Número de horas:   

Objetivos do estágio de docência  

 

Objetivo Geral:  

 

Objetivo específico:  

 

Justificativa:  

Atividades a serem desenvolvidas pelo 

aluno(a):  

 

 

 

CRONOGRAMA (Nesse espaço deve ser descrito detalhadamente todas as atividades: dia, 

horários, observação em sala de aula, ministrar disciplinas, correção de trabalhos, avaliação 

de trabalhos, autores discutidos nas aulas, etc.) 

CRONOGRAMA Dias/horas 
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AVALIAÇÃO: 

 

A avaliação do processo de trabalho docente do estagiário, bem como o 

 registro da carga horária total das disciplinas com a participação do aluno da pós-graduação 

em Estágio de Docência será realizada pelo(a) professor(a) supervisor do estágio em campo 

específico no relatório final a ser produzido pelo estagiário no final da carga horária do 

estágio de docência. 

 

COMPROMISSO: 

 

A partir deste plano de trabalho o(a) professor(a) supervisor(a), o professor(a) 

orientador(a) e o(a) aluno(a) assumem o compromisso de desenvolver as ações previstas 

conforme decidido com o Professor Rafael Dias de Castro, professor do Estágio em 

Docência, sabendo, desde já, que a participação de alunos de pós-graduação no Estágio em 

Docência é obrigatória aos alunos bolsistas CAPES e não será remunerada. 

 

 

Montes Claros, _____ de _______________________ 20__. 

 

 

____________________________________________________ 

Estagiário(a)  

 

 

____________________________________________________ 

Professor(a) Supervisor(a) do Estágio em Docência 

 

 

____________________________________________________ 

Coordenador(a) do curso de graduação em História 
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