REDE DE BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA LEGAL
COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA - PPG-BIONORTE

PROCEDIMENTOS/NORMAS REFERENTES À DISCIPLINA DE
ESTÁGIO DOCÊNCIA (OBR-003)
Número de créditos: 02 – Hora aula: 30 horas.

O Estágio de Docência visa atender às exigências da CAPES ára o seu
Programa de Demanda Social, conforme documentações datadas de 26/02/1999 e
18/05/2000 (Of. Circ. N.º 028/99/PR/CAPES e Of. CDS/CAPES/CIRC/N. 020/00). Visa
dar o aluno, maior experiência na área de ensino, tornando-o mais capacitado para
atuar como profissional após concluir o curso.

EMENTA:
Desenvolvimento de um programa de treinamento acadêmico – didático
auxiliando um professor doutor responsável no oferecimento de uma disciplina de
graduação na área de biodiversidade ou conservação ou biotecnologia. Durante o
estágio o doutorando deverá aprender e treinar as principais técnicas de ensino
teóricas e práticas e adquirir conhecimento dos procedimentos de avaliação utilizados
no âmbito da disciplina.

PROFESSORES ENVOLVIDOS NO ESTÁGIO DOCÊNCIA:
Professores Coordenador de Estágios: Responsável pela disciplina Estágio
Docência, devendo ser um docente do PPG-BIONORTE, definido em cadaEstado pela
Coordenação Estadual (CoE-PG).
Professor Responsável pela Disciplina de Graduação: é o docente que
receberá o doutorando para o treinamento didático noâmbito da disciplina de
graduação que estiver sendo oferecida sob sua responsabilidade. Este professor não
precisa ser necessariamente do PPG-BIONORTE, entretanto deve ter o título de
doutor.

NORMAS DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA DO PPG-BIONORTE:
1. O Estágio de Docência na disciplina de graduação para os alunos de doutorado
será no período de 01 semestre perfazendo 30 horas (2 créditos).
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2. A escolha da disciplina da graduação para realização do estágio deverá ser feita
pelo doutorando e seu orientador e deverá ter a anuência do professor
coordenador de estágios.

3. A proposta do estágio deve ser encaminhada com antecedência mínima de uma
semana ao professor coordenador de estágios.
4. As atividades semanais de estágio desenvolvidas pelo aluno devem estar
condicionadas à sua compatibilidade com as atividades regulares do seu curso
de pós-graduação.
5. O doutorando interessado na realização do estágio, juntamente com o professor
responsável pela disciplina de graduação, deverá elaborar o Plano de Atividade
do Estágio (anexo 1). Esse Plano deverá ser entregue no início do estágio ao
professor coordenador de estágios.
6. É vedada a atribuição ao doutorado estagiário a responsabilidade por atividades
de avaliação de discentes da graduação, embora seja desejável que o
doutorando discuta com o professor da disciplina as estratégias de elaboração
de provas e de avaliação.
7. Ao final do estágio, o estagiário deve encaminhar ao professor coordenador de
estágios, o Relátorio de Atividades (anexo 2), com parecer do professor
responsável pela disciplina de graduação junto a qual o estágio foi desenvolvido.
8. Cabe ao professor coordenador de estágios, após avaliação do relatório final,
atribuir ao doutorando o conceito final na disciplina.
9. O referido estágio não é necessário para os doutorandos com experiência de
docência no terceiro grau, pelo menos por dois semestres. Para reconhecimento
dos créditos o pós-graduando deve apresentar a Coordenação Estadual do
PPG-BIONORTE os documentos da disciplina que lecionou: ementa e programa
e também declaração da Instituição comprovando suas atividades didáticas,
todos documentos originais ou cópias autenticadas.

REDE DE BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA LEGAL
COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA - PPG-BIONORTE

ANEXO 1
PLANO DE ATIVIDADES
Aluno de pós-graduação:
Professor responsável pela disciplina da graduação:
Disciplina:
Curso:
Período:
Turma:
O plano deve conter no mínimo:
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 alino e respectiva carga horária semanal
□

tópicos de eventuais aulas (teóricas, práticas, exercícios, projetos) que serão

auxiliados pelo aluno;
□

textos que serão gerados;

□

participação em atividades de avaliação do aprendizado dos alunos inscritos

na disciplina;
□

atendimento às atividades em classe extra-classe;

3) Cronograma de desenvolvimento das atividades em função do programa da
disciplina.
....................................................................................................................
Assinatura do professor responsável pela disciplina da graduação

....................................................................................................................
Assinatura do doutorando
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ANEXO 2

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

O relatório de atividade, a ser elaborado pelo aluno, deverá conter, no mínimo, o
seguinte:
1 – Descrição de todas as atividades realizadas e respectiva carga horária
(aulas, atividades extra-classe, avaliação de aprendizagem, etc.)
2 – Avaliação do impacto de sua participação na disciplina para a melhoria da
aprendizagem dos alunos de graduação e sugestões (se houver) para o aprimoramento
da disciplina.
3 – Avaliação crítica de sua participação nas diferentes atividades, incluindo
aqui, aos eventos destinados à discussão de temas relacionados ao processo ensinoaprendizagem.
4 – Sugestões para melhoria do Estágio Docência.
O relatório de atividades deverá ser assinado pelo professor responsável pela
disciplina da graduação, pelo doutorando, e encaminhado ao professor coordenador de
estágios.
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DISCIPLINA (OBR-003) ESTÁGIO DOCÊNCIA

CARTA DE ENCAMINHAMENTO DO ALUNO (modelo)

Cidade,____ de _____________de 201___.
Ilmo. Sr. Prof.
Dr. _________________________________
Coordenador do Estágio Docência
PPG-BIONORTE

Prezado Professor,

Encaminho em anexo, a documentação comprovando que concluí as atividades
referentes ao Estágio Docência. Em vista disso, venho por meio dessa, solicitar que
sejam inseridos os créditos em meu histórico escolar do Curso de Doutorado.

Sem mais para o momento, antecipo meus agradecimentos e
subscrevo atenciosamente.

Atencisamente,

_______________________________
Nome e assinatura do(a) doutorando(a)

