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I. IDENTIFICAÇÃO 
UNIDADE ACADÊMICA:  Ciências Exatas e Tecnológicas 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA  

DOCENTE: HÉLEN CRISTINE DE REZENDE 
CODIGO/DISCIPLINA: QUIJ0800 - ESTÁGIO DOCÊNCIA 
DATA DE INÍCIO/ DATA FIM DA DISCIPLINA: 31/03/2021 – 31/07/2021 
HORÁRIO DA TURMA:  Quarta – 2-3  
CARGA HORÁRIA TEÓRICA:  0 h  CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 32 h  
NÚMERO DE CRÉDITOS: 2  
SEMESTRE LETIVO DE OFERTA: 2021-01 

 

II. EMENTA 
Desenvolvimento de atividades de docência em disciplinas da área de Química, em nível de graduação, 
visando a complementação da formação didático-pedagógica do discente do Programa. 

 

III. OBJETIVO GERAL 
Proporcionar ao aluno de pós-graduação a participação em atividades de ensino na graduação. 

 

IV. OBJETIVO ESPECÍFICOS 
O aluno de pós-graduação poderá preparar e ministrar aulas teóricas e/ou práticas em disciplinas regulares 
da graduação, participar de programas de monitoria e tutoria e de projetos de ensino para estudantes, 
desenvolver atividades de ensino e/ou orientação no âmbito da instituição, associadas a grupos de estudo, 
grupos de pesquisa, projetos de extensão, seminários e minicursos. 

 
 

V. METODOLOGIA E RECURSOS 
As atividades do estagiário docente serão supervisionadas por um professor responsável, que irá adequar 
as atividades do estágio de acordo com a disciplina em que o mesmo será realizado, visando ações de 
apoio pedagógico com vistas a ampliar as chances de sucesso acadêmico de estudantes. 

 

VI. PROCESSOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 O conceito final será obtido pela relatório enviado pelo professor responsável pela disciplina de graduação que 

será divulgado através da Plataforma SIGAA. 

 
 

VII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (discriminação, de acordo com a ementa, do conteúdo a ser ministrado durante o curso) 
DISCRIMINAÇÃO CH 

Apresentação da Disciplina 2h 

Desenvolvimento das Atividades do Estágio de Docência 26 h 

Envio dos Relatórios de Estágio em Docência – Vivências  2h 

Encerramento da Disciplina - Fechamento de Notas  2h 
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3. Demais referências, de acordo com disciplina de graduação em que o aluno for desenvolver as 
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