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NORMA PARA ESTÁGIO DE DOCÊNCIA DO PPGECA 

(aprovado em 21/06/2018) 

 

Art.1.  Os discentes matriculados no Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia e Ciência de Alimentos (PPG-ECA) deverão realizar Estágio de 

Docência, conforme Deliberação 0082/2014 do COEPE de (11/07/2014).  

 

§ 1º Alunos matriculados na disciplina poderão realizar o Estágio de Docência 

na rede pública de Ensino Médio ou em outras atividades vinculadas ao ensino 

da graduação. Os alunos não bolsistas poderão realizar o Estágio de Docência 

também no ensino Lato Sensu. 

§ 2º. A definição das atividades que constituirão o Estágio Docência ficará a 

cargo do professor responsável pela disciplina, em acordo com o orientador e o 

discente. 

§ 3º. É de responsabilidade do orientador e orientado obter, junto a 

coordenação de curso e ao professor responsável pela disciplina, a aprovação 

do plano de trabalho. 

§ 4º. Considerando o significado pedagógico do Estágio de Docência, o 

orientador e o professor responsável pela disciplina deverão supervisionar o 

plano de trabalho, a confecção do material didático e o desenvolvimento em 

sala de aula da atividade docente realizada pelo discente, devendo encaminhar 

ao PPG-ECA, até trinta dias após o término do estágio, um relatório das 

atividades desenvolvidas pelo aluno. 

§ 5º. A disciplina específica de estágio docência terá a duração de 1 (um) 

semestre letivo para discentes do mestrado e de 2 (dois) semestres letivos 

para discentes de doutorado.  

§ 6º. A disciplina específica de estágio docência na graduação será atribuído, 

no máximo, 2 (dois) créditos para discentes de mestrado e 4 (quatro) créditos 

para discentes de Doutorado.  
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Art. 2. As atividades de estágio docência deverão ser compatíveis com a área 

de concentração do PPG-ECA. 

 

Art. 3. Os discentes que comprovarem à sua condição de docentes em cursos 

de Graduação, reconhecidos pelo Ministério da Educação, poderão solicitar 

dispensa da disciplina. 

 

Art. 4. Recomenda-se que o estágio de docência tenha a duração mínima de 4 

semanas e máxima de 6 semanas. 

 

Art. 5. Casos omissos a estas normas serão resolvidos pela Coordenação. 


