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O presente documento estabelece normas e condições para a realização da atividade de 

Estágio de Docência nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu do Centro Universitário 

Ritter dos Reis - UNIRITTER. 

  

CAPÍTULO I – DA CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 

 

Art. 1º. O Estágio de Docência (ED) destina-se a aprimorar a formação pedagógica dos(as) 

estudantes de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu para atuação na docência em nível 

superior, por meio de atividades de ensino e aprendizagem desenvolvidas no âmbito de 

disciplinas da graduação, em cursos de bacharelado. 

Art. 2º. O ED é obrigatório para todos(as) os(as) discentes regularmente matriculados nos 

PPGs. 

Art. 3º. A carga horária total do ED corresponde a 05 (cinco) créditos, ou seja, 75h, compostas 

da seguinte forma: 

I. 04 (quatro) créditos, ou seja, 60 horas, para a realização da atividade em sala de aula, com 

a supervisão do professor da disciplina de Graduação durante todo o semestre letivo. 

II. 01 (um) crédito, ou seja, 15 horas, para a elaboração do Plano de Estágio de Docência 

(Anexo I, deste Regulamento), do Relatório de Estágio de Docência (Anexo II, deste 

Regulamento), e para a preparação das atividades que deverão ser desenvolvidas em sala de 

aula.  

Parágrafo único. Conforme o Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação do 

UniRitter, 1 crédito equivale a 15 horas.  

Art. 4º. O ED deverá ser realizado em disciplina de graduação que possua, no mínimo, quatro 

(04) créditos, correspondentes a 60h.  

Art. 5º. Recomenda-se que o ED seja realizado no início do segundo ano de curso para os 

alunos do Mestrado; e ao longo do segundo ano de curso para os alunos do Doutorado. O ED 

deverá ser realizado, ainda, em conformidade ao calendário acadêmico definido para os 

cursos de graduação da Instituição. 
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Art. 6º. Antes da realização do ED em disciplina de graduação, o estudante deverá solicitar a 

matrícula na atividade. 

Art. 7º. A atividade de Estágio de Docência deve ser formalizada por meio da realização de 

matrícula e por meio do preenchimento do Plano de Estágio de Docência (ED), que deverá ser 

avaliado pelo(a) Professor(a) Orientador(a) do(a) estudante e pelo(a) Professor(a) da 

disciplina de Graduação. Além disso, a realização da atividade de Estágio de Docência deve ser 

aprovada pela Coordenação, pela Comissão de Bolsas, no caso de discentes bolsistas, e pelo 

Colegiado dos PPGs. 

Art. 8º Somente estão dispensados(as) da atividade de Estágio de Docência (ED) os(as) 

mestrandos(as) não bolsistas que atuam ou atuaram, no período de realização do curso de 

Mestrado, como professores de cursos de Graduação ofertados por Instituições de Ensino 

Superior que se relacionem à sua área de formação. Os seguintes documentos 

comprobatórios devem ser providenciados e apresentados ao Programa, neste caso:  

I. Declaração da Instituição de Ensino empregadora, com as seguintes informações: nome da 

Instituição, tipo de vínculo e cargo exercido, identificação do curso de graduação, disciplinas 

ministradas, semestre e carga horária da(s) disciplina(s), além do período letivo. A carga 

horária ministrada deve ser igual e/ou superior àquela exigida pelo Estágio de Docência. 

II. Comprovante do vínculo empregatício: fotocópia da Carteira de Trabalho. 

III. Os documentos deverão ser enviados digitalmente através do Portal do Aluno e serão 

analisados pela Coordenação, pelo Colegiado e pela Comissão de Bolsas do Programa. 

 

CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 

 

Art. 9º. Oportunizar experiências docentes no ensino superior aos alunos dos PPGs. 

Art. 10º. Ampliar o vínculo entre a pós-graduação stricto sensu e as atividades didáticas 

desenvolvidas no âmbito dos cursos de graduação do UniRitter. 
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Art. 11º. Proporcionar, quando possível, situações de ensino e aprendizagem que favoreçam 

o desenvolvimento do projeto de pesquisa do(a) aluno(a) e de sua respectiva Dissertação de 

Mestrado ou Tese de Doutorado, compatíveis com as Áreas de Concentração e as Linhas de 

Pesquisa dos PPGs. 

 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS, CONDIÇÕES E ATRIBUIÇÕES DOS(AS) DISCENTES E 

DOCENTES PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 

 

Art. 12º. Atribuições do(a) discente: 

I. Ser aluno(a) regularmente matriculado(a) nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da 

UniRitter. 

II. Solicitar a matrícula na atividade. 

III. Selecionar, em comum acordo com o(a) seu(sua) Professor(a) Orientador(a), disciplina de 

curso de graduação cuja ementa relacione-se com a sua formação e experiência profissional 

e, quando possível, ao seu projeto de pesquisa. O(A) estudante deverá ter domínio dos 

conteúdos desenvolvidos na disciplina selecionada. Observação: Caberá à Coordenação dos 

PPGs e às Coordenação dos cursos a eles relacionados divulgar a relação de disciplinas e 

horários ofertados e disponibilizados para o ED na Graduação.  

IV. Uma vez escolhida a disciplina, caberá ao(à) discente contatar o(a) professor(a) 

responsável em tempo hábil para realizar os procedimentos indicados neste documento. 

V. Elaborar e preencher o Plano de Estágio de Docência (ED), que deve conter a assinatura 

do(a) Professor(a)-Orientador(a) do Mestrado ou Doutorado e do(a) Professor(a) responsável 

pela disciplina de graduação na qual o estágio será realizado.  

VI. Enviar o Plano de Estágio através do Portal do Aluno em, no mínimo, sete dias (07) antes 

do início do semestre letivo, para avaliação da Coordenação do PPG, da Comissão de Bolsas, 

no caso de discentes bolsistas, e de seu Colegiado.  

VII. Preencher, após a realização do ED, o Relatório de Estágio de Docência. O mesmo deverá 

conter as assinaturas exigidas. 
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VIII. Enviar o Relatório de Estágio de Docência para a avaliação da Coordenação de seu PPG e 

da Comissão de Bolsas, através do Portal do Aluno, em até 30 dias após a sua conclusão.  

 

Art. 13º. Atribuições do(a) Professor(a) Orientador(a), vinculado a PPG: 

I. Deverá auxiliar o(a) estudante na escolha da disciplina para a realização do ED. 

II. Assinar o Plano de Estágio de Docência, demonstrando concordância quanto à escolha da 

disciplina e às atividades a serem realizadas.  

III. Acompanhar o desenvolvimento e a realização do ED, mediante o diálogo com o(a) 

estudante e com o(a) Professor(a) responsável pela disciplina de Graduação, com vistas à 

orientação e à avaliação do Plano de Estágio elaborado. 

IV. Avaliar o(a) estudante, ao final do ED, por meio do preenchimento do Formulário de 

Avaliação do Processo de Supervisão do Estágio de Docência (ED) - Professor(a) Orientador(a) 

(Anexo IV). O documento deve ser encaminhado para a Coordenação do Programa pelo(a) 

Professor(a) Orientador(a) sem o conhecimento do estudante avaliado. 

V. Dar um retorno ao estudante a respeito do seu desempenho após a realização do ED. 

 

Art. 14º. Quanto ao(à) Professor(a) responsável pela disciplina de Graduação: 

I. Receber, acompanhar e avaliar, no máximo, 01 (um) estagiário em sua disciplina por 

semestre. 

II. Fornecer ao(à) estudante o Plano de Ensino e o cronograma de aulas da disciplina. 

III. Auxiliar o(a) estudante na definição das atividades a serem realizadas durante o semestre 

letivo, que deverão constar no Plano de Estágio. 

IV. Assinar o Plano de Estágio de Docência, demonstrando concordância. 

V. Receber e acompanhar o(a) estudante em sala de aula, mediante o diálogo com o(a) 

mesmo(a) e seu(sua) Professor(a) Orientador(a). 
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VI. Reportar ao(à) Coordenador(a) do Programa e ao(à) Coordenador(a) do curso do UniRitter 

o andamento do estágio. 

VII. Dar um retorno constante ao estudante a respeito do seu desempenho durante a 

realização do ED. 

VIII. Avaliar o(a) estudante, ao final do ED, por meio do preenchimento do Formulário de 

Avaliação do Estágio de Docência (ED) - Professor Responsável pela Disciplina de Graduação 

(Anexo III). O documento deve ser encaminhado para a Coordenação do PPG. 

 

CAPÍTULO IV – DAS ATIVIDADES DO ESTÁGIO DESENVOLVIDAS PELO(A) ESTUDANTE 

 

Art. 15º. Atividades obrigatórias a serem realizadas pelo(a) estudante antes do início das 

aulas: 

I. Solicitar a matrícula na atividade. 

II. Definição da disciplina de Graduação junto ao(à) Professor(a) Orientador(a). 

III. Participação de encontros com o(a) Professor(a) responsável pela disciplina de graduação 

com o objetivo de elaboração do Plano de Estágio, também avaliado pelo(a) Professor(a) 

Orientador(a). 

IV. Preparação de materiais didáticos. 

V. Preparação das aulas e atividades de ensino e/ou avaliação. 

 

Art. 16º. Atividades obrigatórias a serem realizadas pelo(a) estudante durante o estágio, com 

o acompanhamento do(a) Professor(a) responsável pela disciplina de graduação: 

I. Observação e acompanhamento da dinâmica das atividades realizadas em sala de aula. 

II. Desenvolvimento das atividades definidas no Plano de Estágio de Docência.  

III. Realização de, no mínimo, 04 (quatro) aulas durante a realização do ED. 

IV. Aplicação de, no mínimo, 01 (uma) atividade de avaliação durante o ED. 
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V. Participação na avaliação dos(as) estudantes.     

 

Art. 17º. Atividades obrigatórias a serem realizadas pelo(a) estudante após o estágio: 

I. Preenchimento e envio do Relatório de Estágio de Docência conforme o período definido, 

através do Portal do Aluno. 

 

CAPÍTULO V – DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO DOCENTE 

 

Art. 18º. A avaliação do(a) estudante deverá ocorrer ao longo da realização do ED. Além disso, 

ao final do semestre letivo, a avaliação deverá ser formalizada através do preenchimento de 

três documentos específicos, a saber: 

I. Relatório de Estágio de Docência (Anexo II), preenchido pelo(a) estudante e validado 

pelos(as) professores(as) orientador(a) e responsável pela disciplina na graduação. 

II. Formulário de Avaliação do Estágio de Docência (ED) (Anexo III), preenchido pelo(a) 

Professor(a) responsável pela Disciplina de Graduação. 

III. Formulário de Avaliação do Processo de Supervisão do Estágio de Docência (ED) (Anexo IV), 

preenchido pelo(a) Professor(a) Orientador(a) do aluno. 

§1 - À atividade de estágio docente será atribuído o modo resultado CUMPRIDO (C) ou NÃO- 

CUMPRIDO (NC), de acordo com o previsto no Regulamento Geral dos Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu da UniRitter. Os formulários de avaliação do estágio docente 

preenchidos pelo(a) professor(a) responsável pela disciplina e pelo(a) professor(a) 

orientador(a) do(a) aluno(a), respectivamente, deverão indicar em campo específico a 

aprovação ou não do(a) aluno(a), de acordo com o modo estabelecido acima. Caso seja 

atribuído ao(à) aluno(a) o status de CUMPRIDO nos formulários preenchidos pelo(a) 

professor(a) orientador(a) e pelo(a) professor(a) responsável pela disciplina de graduação, 

o(a) discente estará aprovado na atividade. Uma vez preenchidos, os formulários serão 

encaminhados à Coordenação do Programa e, posteriormente, à Assessoria dos PPGs. 
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Art. 19º. As atividades terão o acompanhamento do(a) orientador(a) em todas as etapas do 

estágio. O estágio poderá ser interrompido e/ou cancelado conforme a avaliação (ainda que 

parcial) do(a) Professor(a) Orientador(a) ou do(a) Professor(a) responsável pela disciplina de 

graduação. 

Art. 20º. O(a) estudante deverá ter uma frequência mínima de 75% nas aulas da disciplina de 

graduação na qual o ED é realizado. A frequência inferior acarretará no cancelamento da 

atividade. Caberá ao(à) Professor(a) responsável pela disciplina de Graduação na qual o ED é 

realizado avaliar a frequência do(a) aluno(a) no Formulário de Avaliação do Estágio de 

Docência (ED). 

VI - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 21º. Os casos omissos nesta Normatização e demais situações serão analisados pela 

Coordenação Geral de Pós-Graduação Stricto Sensu e pela Reitoria. 

Art. 22º. O estágio somente poderá ter início após a entrega da documentação e do 

deferimento por parte da Coordenação do PPG ao qual vincula-se o(a) discente.  

 

 

Porto Alegre, 24 de março de 2020. 

 

 

Germano Schwartz 

Reitor 
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DOCUMENTOS RELATIVOS AO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA | ANEXOS 

 

ANEXO I. Plano de Estágio de Docência (ED) - Discente - 

ANEXO II. Relatório de Estágio de Docência (ED) - Discente - 

ANEXO III. Formulário de Avaliação do Estágio de Docência (ED) – Professor(a) Responsável 

pela Disciplina de Graduação - 

ANEXO IV. Formulário de Avaliação do Processo de Supervisão do Estágio de Docência (ED) 

- Professor(a) Orientador(a) - 
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ANEXO I 

COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

PLANO DE ESTÁGIO DE DOCÊNCIA (ED) 

- Discente - 

 

Dados do(a) Estudante  

Nome Completo  

Matrícula  

Ano de Ingresso  

Título da Dissertação ou Tese  

Professor(a) Orientador(a)  

 

Dados sobre o Estágio de Docência  

Curso  

Disciplina da Graduação  

Data, Horário e Campus  

Professor(a) Responsável pela Disciplina  

Data inicial do Estágio de Docência  

Data final do Estágio de Docência  

 

Planejamento das Atividades do Estágio de Docência 

Atividades Obrigatórias realizadas antes do início das aulas 

Data(s) de realização dos encontros com 

o(a) Professor(a) Responsável pela 

Disciplina 

 

Materiais didáticos em elaboração (Incluir 

informações sobre conteúdos, referências e 

metodologias que serão adotados) 

 

Atividades de ensino e/ou avaliação em 

elaboração  

(Incluir informações sobre conteúdos, 

referências e metodologias que serão 

adotados) 

 

 

Atividades Obrigatórias realizadas durante as aulas 

Datas e número total de encontros da 

disciplina de Graduação 
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Cronograma de aulas resumido  

Aulas ministradas pela(a) 

acadêmico(a)/discente  

(Incluir informações sobre as datas, 

conteúdos, referências e metodologias que 

serão adotados nas quatro aulas que serão 

ministradas) 

 

Atividade de avaliação a ser aplicada 

(Incluir informações sobre a data da avaliação, 

sobre os seus objetivos, metodologia e 

referências) 

 

Modo de avaliação dos(as) estudantes  

(Incluir informações sobre o modo como será 

realizado o acompanhamento e a avaliação 

dos(as) estudantes da Graduação) 

 

 

 

___________________________________ 

Discente 

 

 

___________________________________ 

Professor(a) Responsável pela Disciplina 

 

 

___________________________________ 

Professor(a) Orientador(a) 

Local: _______________________ 

Data:  ____/ _____/ ________ 
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ANEXO II 

COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO DE DOCÊNCIA (ED) 

- Discente - 

 

Dados do(a) Estudante  

Nome Completo  

Matrícula  

Ano de Ingresso  

Título da Dissertação ou Tese  

Professor(a) Orientador(a)  

 

Dados sobre o Estágio de Docência 

Curso  

Disciplina da Graduação  

Data, Horário e Campus  

Professor(a) Responsável pela Disciplina  

Data inicial do Estágio de Docência  

Data final do Estágio de Docência  

 

Relatório das Atividades de Estágio de Docência 

Atividades Obrigatórias realizadas antes do início das aulas 

Atividades Sugeridas Atividades Planejadas Atividades Realizadas 

Data(s) de realização dos 

encontros com o(a) 

Professor(a) Responsável 

pela Disciplina 

  

Materiais didáticos em 

elaboração (Incluir 

informações sobre 

conteúdos, referências e 

metodologias que serão 

adotados) 

  

Atividades de ensino e/ou 

avaliação em elaboração  

(Incluir informações sobre 

conteúdos, referências e 

metodologias que serão 

adotados) 
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Atividades Obrigatórias realizadas durante as aulas 

Atividades Sugeridas Atividades Planejadas Atividades Realizadas 

Datas e número total de 

encontros da disciplina de 

Graduação 

  

Cronograma de aulas 

resumido 

  

Aulas ministradas pela(a) 

acadêmico(a)/discente  

(Incluir informações sobre as 

datas, conteúdos, referências 

e metodologias que serão 

adotados nas quatro aulas 

que serão ministradas) 

  

Atividade de avaliação a 

ser aplicada 

(Incluir informações sobre a 

data da avaliação, sobre os 

seus objetivos, metodologia e 

referências) 

  

Modo de avaliação 

dos(as) estudantes  

(Incluir informações sobre o 

modo como será realizado o 

acompanhamento e a 

avaliação dos(as) estudantes 

da Graduação) 

  

 

 

___________________________________ 

Discente 

 

 

___________________________________ 

Professor(a) Responsável pela Disciplina 

 

 

___________________________________ 

Professor(a) Orientador(a) 

Local: _______________________ 

Data:  ____/ _____/ ________ 
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ANEXO III 

COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA (ED) 

- Professor(a) Responsável pela Disciplina de Graduação - 

 

Dados do(a) Estudante  

Nome Completo  

Professor(a) Orientador(a)  

 

Dados sobre o Estágio de Docência 

Curso  

Disciplina da Graduação  

Data, Horário e Campus  

Data inicial do Estágio de Docência  

Data final do Estágio de Docência  

 

Atividades Obrigatórias realizadas antes do início das aulas  

Avaliação Cumprido Não Cumprido 

Realização de encontros para o planejamento das atividades (    ) (    ) 

Elaboração de materiais didáticos (    ) (    ) 

Elaboração de atividades de ensino (    ) (    ) 

Elaboração de atividades de avaliação (    ) (    ) 

O(a) estagiário(a) demonstrou iniciativa e criatividade (    ) (    ) 

Assiduidade e cumprimento da carga horária prevista (    ) (    ) 

 

Atividades Obrigatórias realizadas durante as aulas 

Avaliação Cumprido Não Cumprido 

Participação de, no mínimo, 75% das aulas (    ) (    ) 

Elaboração e realização de quatro aulas (    ) (    ) 

Elaboração e aplicação de uma atividade de avaliação (    ) (    ) 

Acompanhamento da avaliação dos(as) estudantes (    ) (    ) 

Desempenho geral do(a) discente (    ) (    ) 
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Observações pontuais sobre o desempenho do(a) Estudante durante o Estágio de Docência (ED)  

 

 

Avaliação geral da atividade de Estágio de Docência: 

(   ) Cumprido           (   ) Não cumprido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     __________________________________ 

Professor(a) Responsável(a) pela Disciplina  

(Nome e Assinatura) 

 

 

Local: _______________________ 

Data:  ____/ _____/ ________ 
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ANEXO IV 

COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE SUPERVISÃO DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 

(ED) 

- Professor(a) Orientador(a) - 

 

Dados do(a) Estudante  

Nome Completo  

Matrícula  

Ano de Ingresso  

Título da Dissertação ou Tese  

 

Dados sobre o Estágio de Docência (ED) 

Curso  

Disciplina da Graduação  

Data, Horário e Campus  

Data inicial do Estágio de Docência  

Data final do Estágio de Docência  

 

Avaliação Cumprido Não Cumprido 

Apresentação do Plano de Estágio de Docência (    ) (    ) 

Apresentação do cronograma definido (    ) (    ) 

Apresentação dos materiais didáticos elaborados (    ) (    ) 

Apresentação das atividades de ensino propostas (    ) (    ) 

As atividades e os materiais elaborados pelo(a) estudante 

relacionam-se à sua pesquisa, contribuindo para o seu 

desenvolvimento 

(    ) (    ) 

Apresentação da atividade de avaliação aplicada  (    ) (    ) 

Discussão sobre o desenvolvimento do estágio (realização das 

atividades definidas) 

(    ) (    ) 

Discussão sobre o desenvolvimento do estágio (dificuldades, 

dúvidas, fragilidades) 

(    ) (    ) 

O(a) estagiário(a) demonstrou iniciativa e criatividade em todo o 

processo 

(    ) (    ) 
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Assiduidade e cumprimento da carga horária prevista (antes e 

durante o estágio) 

(    ) (    ) 

Apresentação do Relatório de Estágio de Docência (ED) (    ) (    ) 

 

 

Observações pontuais sobre o desempenho do(a) Estudante durante o processo de Supervisão do Estágio de 

Docência (ED)  

 

 

 

Avaliação geral da atividade de Estágio de Docência: 

(   ) Cumprido           (   ) Não cumprido 

 

 

 

 

___________________________________ 

Professor(a) Orientador(a) 

(Nome e Assinatura) 

 

 

Local: _______________________ 

Data:  ____/ _____/ ________ 


