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RELATÓRIO DE ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 

 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO: 

Insti tuição:  

Departamento responsável :   

Disciplina:   

Prof. responsável pela disciplina  (supervisor do estágio) :   

Turma:  

Período:  

Carga horária:  

Estagiário:   

Orientador:   

 

2 – JUSTIFICATIVA DO ESTÁGIO NA DISCIPLINA: (Informar sobre os motivos para realizar 

o estágio na disciplina, o enfoque dado ao conteúdo, os objetivos que pretendeu atingir com a 

atividade, etc) 

 

3 –  CRONOGRAMA (Informar sobre as  atividades realizadas , datas, procedimentos e 

recursos metodológicos e carga horária cumprida. Anexar, quando houver, textos e roteiros que foram 

elaborados e utilizados). 

Data Atividade Metodologia e 

recursos didáticos 

(no caso de aulas) 

Carga horária 
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4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 

 

4.1. Descrever atividades de aulas teóricas ou práticas/observação: 

Informar dias e temas trabalhados. Indicar quais aulas acompanhou junto ao professor 

supervisor e quais foram desenvolvidas sem acompanhamento direto.   

4.2. Descrever atividades de preparação de aulas: 

Informar a carga horária utilizada para a preparação; a bibliografia estudada; a confecção de 

material didático, etc. 

4.3. Descrever as atividades relacionadas à prática de ensino destacando: 

Informar quantas aulas foram dadas (lembrando os limites estabelecidos nas normas); dias e 

horários; conteúdos ministrados; apresentar uma síntese do conteúdo; descrever a metodologia de 

ensino e avaliação. 

4.4. Participação em atividades extra-classe ou seminários: 

Indicar se houve participação em atividade extra-classe; de que natureza elas foram; descrevê-

las e indicar o tempo gasto com as mesmas. 

4.5. Eventos científicos ligados ao estágio de docência: 

Descrever se houve participação em eventos científicos ligados ao estágio, informando o tipo 

de atividade desenvolvida no evento e que tipo de ligação teve com o estágio. 

 

5 – PARECER E ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA 

(SUPERVISOR DO ESTÁGIO): 

 

 

6 – AVALIAÇÃO E ASSINATURA DO ALUNO DE MESTRADO SOBRE O ESTÁGIO DE 

DOCÊNCIA (assinalar em que medida essa atividade contribuiu para formação profissional do aluno 

de mestrado) 
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7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Resultado final: (     ) Aprovado     (     )Reprovado 

 

Estagiário:_______________________________________________________________________ 

Professor orientador:_______________________________________________________________ 

Professor da disciplina (supervisor do estágio): __________________________________________ 

 

Montes Claros, ________de______________________de _________ 
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