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NORMAS DE ESTÁGIO DOCÊNCIA 
 

Normas estabelecidas pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 

Social a que complementam a regulamentação do Estágio Docência. 

 

1 – DEFINIÇÃO: 

 

O Estágio Docência será exercido por acadêmicos regularmente matriculados no Programa de 

Pós Pós-Graduação em Desenvolvimento Social e compreenderá atribuições relativas a 

encargos acadêmicos, com participação no ensino supervisionado em 1 (uma) disciplina dos 

cursos de graduação da UNIMONTES, relacionada com a área de concentração do PPGDS na 

qual o acadêmico encontra-se inserido.  

 

2 – OBRIGATORIEDADE E PRAZO: 

 

2.1. O Estágio Docência será obrigatório para todos os acadêmicos bolsistas, contemplados 

pelo Programa de Demanda Social da CAPES, conforme diretriz estabelecida por essa 

agência de fomento, acadêmicos bolsistas da FAPEMIG e acadêmicos não bolsistas.  

2.2. O tempo mínimo previsto para o Estágio Docência é de um (1) semestre, para o Bolsista 

de Mestrado e dois (2) semestres para o Bolsista de Doutorado (compreendido o mínimo de 

trinta e duas horas, no semestre, para o Mestrado e de sessenta e quatro horas para o 

Doutorado), concentradas em apenas um (1) semestre ou dimensionadas por dois (2), 

semestres de sua bolsa.  

2.3. O estágio poderá ser cumprido no 3º ou 4º semestre, no caso de mestrado, ou a partir do 

5º semestre, no caso do doutorado. 

2.4. Ficam isentos da obrigatoriedade do estágio docente os acadêmicos que comprovarem 

experiência como docente de educação superior pelo menos dentro do tempo mínimo exigido 

pela Capes para o mestrado e doutorado. 

2.5. A solicitação de isenção da obrigatoriedade do estágio deve ser protocolada na secretaria 

do PPGDS. 
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3 – ATIVIDADES:  

 

3.1. A atividade de Estágio Docência será desenvolvida sob a responsabilidade de 1 (um) 

professor indicado pelo colegiado do PPGDS encarregado pela disciplina Trabalho Docente: 

teoria e prática e coordenada pelo orientador do acadêmico.  

3.2. As atividades acadêmicas que poderão ser desenvolvidas no Estágio Docência são:  

3.2.1. Elaborar plano de curso e/ou de aula  

3.2.2. Preparar aulas teóricas e/ou práticas  

3.2.3. Ministrar aulas teóricas e/ou práticas, dentro do um mínimo previsto no item 2.2  

3.2.4. Corrigir exercícios e/ou provas  

3.2.5. Fazer acompanhamento das avaliações de aprendizagem  

3.2.6. Outras atividades docentes em comum acordo entre o supervisor, orientador e 

acadêmico.  

3.3. O professor da disciplina deverá fazer um acompanhamento de todas as atividades  

desenvolvidas pelo acadêmico, com a obrigatoriedade de sua presença em sala de aula e em 

laboratório ou campo de no mínimo 50% da carga horária quando o acadêmico estiver 

ministrando aulas teóricas e práticas.  

3.4. A solicitação de matrícula para o orientando é de responsabilidade do orientador, a qual 

deverá ser acompanhada de um plano detalhado de trabalho para o aluno de Pós-Graduação, 

elaborado em conjunto com o professor responsável pela disciplina e com anuência do Chefe 

de Departamento responsável pela oferta da referida disciplina e do Coordenador do Curso de 

Graduação. 

3.5. O aluno em Estágio docência não poderá, em nenhum caso, assumir a totalidade das 

atividades de ensino que integralizam a disciplina em que atuar. 

Parágrafo único:  

Os casos omissos serão submetidos ao Colegiado do PPGDS. 

 

 


