ANEXO 1 – RESOLUÇÃO 001/2018 – PPGH

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE ESTÁGIO DE
DOCÊNCIA – PPGH-UFG

O presente documento estabelece roteiro para elaboração de plano de trabalho para
estagiários de docência do PPGH-UFG, em atendimento ao previsto na RESOLUÇÃO
CONJUNTA - CONSUNI/CEPEC Nº 01/2017 e na RESOLUÇÃO PPGH-UFG N. 001/2018.
Os planos de trabalho dos(as) estagiários(as) de docência devem ser submetidos à Comissão de
Bolsas e Acompanhamento Discente – CBAD do PPGH-UFG e devem conter:
1) Extensão de 3 (três) a 5 (cinco) páginas.
2) Título do plano de trabalho.
3) Identificação completa do estagiário.
4) Identificação do(a) orientador(a).
5) Introdução.
6) Justificativa.
7) Objetivos.
8) Metodologia.
9) Identificação da(s) instituição(ões) onde será realizado o estágio de docência.
10) Identificação do professor(es) responsável(eis) pela(s) disciplina(s) e/ou projeto(s) em que
será realizado o estágio de docência e/ou do projeto a ser desenvolvido.
11) Descrição resumida da(s) disciplina(s) e/ou projeto(s) em que se insere o plano de trabalho.
12) Descrição da relação entre o estágio de docência e a pesquisa desenvolvida pelo pósgraduando.
13) Distribuição da carga horária de acordo com as atividades a serem desenvolvidas (pode ser
um cronograma).
14) Anexar carta de aceite contendo assinatura do(s) professor(es) da(s) disciplina(s) e da
direção da escola, quando o estágio de docência for realizado na educação básica.
15) Anexar cópia dos planos de ensino e/ou projetos em que o plano de trabalho do(a)
estagiário(a) de docência se inserirá (facultativo).
16) Outros documentos que a CBAD julgar necessários.
17) Bibliografia citada.

ANEXO II – RESOLUÇÃO 001/2018 – PPGH

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO DE
DOCÊNCIA – PPGH-UFG

O presente documento estabelece roteiro para elaboração de relatório final para estagiários de
docência do PPGH-UFG, em atendimento ao previsto na RESOLUÇÃO CONJUNTA CONSUNI/CEPEC Nº 01/2017 e na RESOLUÇÃO PPGH-UFG N. 001/2018. Os planos de
trabalho dos(as) estagiários(as) de docência devem ser submetidos à Comissão de Bolsas e
Acompanhamento Discente – CBAD do PPGH-UFG e devem conter:
1) Extensão de 3 (três) a 5 (cinco) páginas.
2) Introdução (com retomada da proposta inicial apresentada no plano de trabalho).
3) Descrição resumida das atividades realizadas.
4) Considerações finais (com balanço da experiência).
5) Anexar avaliação do(s) professor(es) da(s) disciplina(s) e/ou coordenador(es) do(s) projeto(s)
envolvidos no estágio de docência.
6) Outros documentos que a CBAD julgar necessários.
7) Bibliografia citada.

