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NORMA INTERNA Nº 07/PPGQ/UFJ/CIEXA-JAT/2020 

 

 

Normativa para o Estágio Docência do Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Química da 

Universidade Federal de Jataí. 

 

 

A COORDENADORIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ (UFJ), SOB TUTELA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG), no uso de suas atribuições legais, 

estatutárias e regimentais, em reunião ordinária realizada no dia 13 de novembro de 2020, 

em concordância com o Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação stricto 

sensu da Universidade Federal de Goiás, Resolução CEPEC n. 1403/2016 e, também, 

com o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Química da UFJ, Resolução 

CONSUNI/UFG n. 26/2018, e considerando: 

 

a) O capítulo II da Resolução conjunta CONSUNI/CEPEC nº 01, de 27 de outubro 

de 2017, que trata do estágio docência no âmbito da Pós-Graduação stricto sensu 

da UFG; 

b) a Portaria nº 76, de 14 de abril de 2010, publicada pela CAPES, que regulamenta 

o Programa de Demanda Social, segundo o qual a integração entre graduação e 

pós-graduação está especialmente disciplinada pelo estágio docência, e estabelece 

a qualificação do ensino de graduação como uma de suas atribuições, 

 

 

RESOLVE: 

 

Estabelecer as seguintes normas para a disciplina de Estagio em Docência do mestrado 

do PPGQ/UFJ. 

 

Art. 1. A disciplina é obrigatória a todos os discentes regularmente matriculados no 

PPGQ.  

 

§ 1º As atividades do estágio de docência deverão ser realizadas no Ensino Superior, 

em nível de graduação, de acordo com a Portaria nº 76 da Capes. 

 

§ 2º   O discente será dispensado da disciplina mediante apresentação, à coordenação 

do programa, de comprovante de docência de, no mínimo, 6 meses emitido por instituição 

de Ensino Superior reconhecida pelo MEC. Será registrada no histórico acadêmico do 
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discente a indicação de aproveitamento de disciplina “AD” e o número de créditos 

correspondentes. 

§ 3º Cabe a Comissão de Acompanhamento Discente realizar a avaliação do 

documento de dispensa de estágio. 

 

 

Art. 2. - O docente responsável pela disciplina enviará ao discente os documentos 

abaixo relacionados, que deverão ser devidamente preenchidos, assinados e devolvidos 

para serem anexados à pasta do discente no PPGQ.  

 

a. Plano de atividades do estágio de docência assinado pelo responsável pela 

disciplina de graduação, orientador e discente; 

b. Relatório Final assinado pelo aluno e orientador; 

c. Avaliação do discente pelo docente responsável pela disciplina de graduação 

assinada pelo docente.  

   

Art. 3. - O docente responsável pela disciplina de Estágio em Docência determinará 

as datas nas quais serão entregues cada documento estabelecido no Art. 2.  

 

Art. 4. - O conceito da disciplina será estabelecido conforme a norma interna nº 

04/PPGQ/UFJ, que estabelece a expressão do rendimento acadêmico do discente do 

Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal de Jataí.   

 

Parágrafo único – O conceito final da disciplina será baseado no Relatório Final e na 

Avaliação do discente pelo docente responsável pela disciplina de graduação.  

 

 

Em anexos estão modelos dos documentos estabelecidos no Art. 2. desta 

normativa.  
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ANEXO 1 

 

PLANO DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 
 

Aluno de pós-graduação: ________________________________________________________________ 

 

Professor responsável pela disciplina da Graduação:  

____________________________________________________________________________________ 

 

Disciplina: ___________________________________________________________________________ 

 

Curso: ______________________________________________________________________________ 

 

Período: _________________________ Turma: _____________________________________________ 

 

1) Justificativa pormenorizada da participação do aluno no programa, onde fiquem evidenciadas a 

convivência da participação e os reflexos da colaboração na disciplina. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

2) Tarefas a serem desenvolvidas pelo aluno e respectiva carga horária semanal: 

 tópicos de eventuais aulas (teóricas, práticas, exercícios, projetos) que serão auxiliados pelo aluno. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 participação em atividades de avaliação do aprendizado dos alunos inscritos na disciplina. 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  atendimento às atividades em classe e extraclasse. 

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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3) Cronograma de desenvolvimento das atividades em função do programa da disciplina (plano de 

ensino da disciplina). 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

 

_____________________________________                      ____________________________________ 

       Assinatura do Prof. Responsável                                             Assinatura do Prof. Orientador 

pela disciplina da graduação                                             no Programa de Pós-Graduação 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do aluno de 

Pós-Graduação 
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ANEXO 2 

 
RELATÓRIO FINAL E AVALIAÇÃO 

 

Aluno de pós-graduação: __________________________________________________  

Professor responsável pela disciplina da Graduação:  

______________________________________________________________________  

Disciplina: _____________________________________________________________  

Curso: ___________________________________  

Período: _________________________ Turma: ___________________________ 

 

ATIVIDADES DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA DESENVOLVIDAS 

Orientações para preenchimento: Assinale com X nas colunas A as atividades do Estágio 

de Docência desenvolvidas e nas colunas H informe a quantidade de horas semanais 

destinadas a cada atividade. Para informações adicionais use verso ou folhas 

suplementares. 

DESCRIÇÃO A H  A H 

1. Planejamento das atividades 

[reuniões com professor(a) 

orientador(a)] 

 

  5. Auxílio ao professor(a) no 

processo de verificação de 

aprendizagem (correção de provas e 

atividades, relatórios, etc.) 

 

  

2. Auxílio aos estudantes de baixo 

rendimento 

  6. Auxílio ao professor(a) em 

atividades extraclasse (preparo de 

aulas, roteiros experimentais, 

seminários, outros) 

 

  

3. Auxílio ao professor(a) em aulas 

teóricas 

  7. Auxílio ao professor(a) na 

orientação de alunos em trabalhos e 

eventos acadêmicos (seminários, 

cursos, debates e sessões de 

estudo) 

 

  

 

4. Auxílio ao professor(a) em aulas 

práticas 

  8. Outras (especificar)   

 

INFORMAÇÕES GERAIS  

1. Carga horária total: _______________ 
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2. Número de estudantes atendidos pelo Estágio de Docência? ____________ 

3. O Estágio de Docência contribuiu para sua formação? Justifique sua resposta.     (  ) 

SIM       (  ) NÃO 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________     

 

 

4. Pontos positivos de Estágio de Docência: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Pontos negativos de Estágio de Docência: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Sugestões: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Data:    /    /  

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do(a) Aluno de Pós-graduação(a) 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do(a) Orientador(a) no Programa de Pós-graduação 
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ANEXO 3 
Avaliação do Discente feita pelo docente responsável pela disciplina de graduação 

Aluno de pós-graduação: __________________________________________________  

Professor responsável pela disciplina da Graduação:_________________________________________  

Disciplina: _____________________________________________________________  

Curso: ___________________________________  

Período: _________________________ Turma: ___________________________ 

 

ATIVIDADES DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA DESENVOLVIDAS 

AVALIAÇÃO (preenchimento responsabilidade do professor(a)da disciplina de graduação) 

Orientações para preenchimento: Preencha as colunas A com os seguintes valores: 
1 = não satisfatório    2 = abaixo da média    3 = na média     4 = bom     5 = muito bom 

DESCRIÇÃO A   A 
1. Planejamento das atividades 

[reuniões com professor(a) 

disciplina(a)] 

 

  4. Compromisso na execução das 

atividades 

de monitoria propostas pelo(a) 

professor(a) 

 

 

2. Assiduidade (cumprimento do 

horário) 

  5. Criatividade e iniciativa 

 

 

3. Cumprimento do plano de trabalho de 

Estágio de Docência elaborado 

 

  6. Auxílio ao professor(a) no processo de 

verificação de aprendizagem e atividades 

extraclasses (correção de provas e 

atividades, relatórios, preparo de aulas, 

etc.) 

 

 

7. Outros aspectos que devem ser avaliados: 

NOTA TOTAL: 

 

INFORMAÇÕES GERAIS  

1. Carga horária total: _______________ 

2. Número de estudantes atendidos pelo Estágio de Docência? ____________ 

4. Pontos positivos de Estágio de Docência: 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

5. Pontos negativos de Estágio de Docência: 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

6. Sugestões: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Data:    /    /  

____________________________________________ 

Assinatura do(a) Professor (a) Responsável pela Disciplina 

 


