
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ
PROGRAMA  INTERDEPARTAMENTAL  DE  PÓS-GRADUAÇÃO
INTERDISCIPLINAR  EM  ARTES,  URBANIDADES  E
SUSTENTABILIDADE - PIPAS

RESOLUÇÃO NORMATIVA nº 03, de 03 de fevereiro de 2017

Normas  de  Regulamentação  do  Estágio  Docente  no
Programa  Interdepartamental  de  Pós-Graduação
Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade da
UFSJ (PIPAUS/UFSJ)

Lei Federal n/ 11.788 de 25/09/2008

Objetivos:

Desde que o Estágio Docente tem significado pedagógico, profissional e político, há necessidade de
um  planejamento,  de  modo  que  seja  uma  experiência  acadêmica  significativa  para  os  pós-
graduandos.

Sendo  parte  integrante  da  formação  do  pós-graduando,  o  Estágio  Docente  tem como  objetivo
preparar o pós-graduando para a docência e a qualificação do ensino de graduação, obedecendo
aos seguintes critérios:

Definições:

I. Estágio  docente:  disciplina  do  programa  Tópicos  variados  da  ação  interdisciplinar  I:
Atividades complementares, estágio docente.

II. Disciplina  de  graduação:  disciplinas  do  curso  de  graduação  em que ocorrerá  o  estágio
docente.

III. Supervisor de estágio: professor responsável pela disciplina da graduação.
IV. Orientador: professor orientador da dissertação.
V. Professor de estágio: professor responsável pelo estágio docente.



Art. 1º - O aluno de pós-graduação que estiver realizando o Estágio Docente deve estar
regularmente  matriculado  no  Programa  Interdisciplinar  de  Pós-Graduação  em  Artes,
Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS). No exercício de suas atribuições como estagiário
docente,  tem a oportunidade de realizar a formação para a docência em disciplinas dos
cursos de graduação nas condições desta Resolução.

Art. 2º - O Estágio Docente é obrigatório para os bolsistas do programa.

Art.  3º -  Para o aluno que não for bolsista, e que for aluno regular deste curso de Mestrado, o
Estágio Docente é facultativo.

Art.  4º  -  O  Estágio  Docente  deverá  ser  iniciado  em  até  1  ano  antes  do  final  do  prazo  de
integralização. O Estágio Docente deverá ser iniciado até o 3° semestre letivo, contado da data de
início do curso. (Nova  redação,  de  acordo  com decisão do Colegiado de Curso,  realizada  em reunião ordinária  do  dia
27/03/2017).

Art.  5º  - O  Estágio  Docente  deverá  ser  realizado  em  horário  diferente  das  demais  atividades
curriculares do PIPAUS, como as disciplinas, de modo a não prejudicar o desempenho acadêmico
do aluno.

Art.  6º  -  O  Estágio  Docente  deve  ser  requerido  pelo  aluno  via  “Formulário  de  Solicitação”  à
coordenação do PIPAUS, e em seguida, encaminhado à Coordenação de Curso de Graduação da
disciplina em que será realizado o Estágio, para que esta providencie a sua aprovação pelo seu
próprio Colegiado de Curso.

§ 1º - O aluno poderá procurar pessoalmente o professor da disciplina em questão ou solicitar a
qualquer um dos docentes do PIPAUS uma indicação de docente/ disciplina.
§ 2º  -  O Formulário  de  Solicitação (Anexo I)  deverá ser  entregue preenchido  e  apresentado à
secretaria do PIPAUS, juntamente com:
I - Anuência do Orientador ou Coorientador em caso de afastamento do primeiro (Anexo II);
II - Comprovante de matrícula do aluno para o semestre em que será realizado o Estágio;
III - Caso seja bolsista, comprovante de bolsa de mestrado;
IV - Termo de compromisso preenchido e assinado (Anexo III);
V - Plano de Ensino da disciplina, emitido pela Secretaria do respectivo curso de Graduação.



Art. 7º - A carga horária do Estágio Docente será de 60 horas, equivalendo a 4 (quatro) créditos.

Art. 8º - O Estágio Docente deverá ser realizado prioritariamente no Campus Sede da Universidade
Federal de São João del-Rei. Por solicitação do orientador, o estágio docente
poderá ser realizado em outras instituições mediante:

I- Apresentação de requerimento assinado pelo orientador informando a instituição
onde o estágio será realizado,  o nome do supervisor  do estágio na IES -  Instituição de Ensino
superior e a(s) disciplina(s) em que ele será realizado;
II- Comprovação de oferta da disciplina de graduação no período do estágio indicado
no requerimento;
III- Plano de trabalho com cronograma de atividades a serem desenvolvidas durante o
estágio.

Art.  9º -  O aluno inscrito no Estágio Docente deverá ministrar no mínimo uma aula teórica com
duração de 2 horas e no máximo três aulas com duração de 2 horas cada, devendo estas serem de
conteúdos diferentes. Esta(s) aula(s) será(ão) avaliada(s) pelo supervisor de estágio.

Art. 10º - Contam como atividades do Estágio Docente o acompanhamento e a condução de aulas
teóricas ou práticas, sempre sob a supervisão direta e presencial do supervisor de estágio.

Art. 11 - Caso a carga horária da disciplina da graduação seja inferior a 60 horas, as horas restantes
poderão  ser  complementadas  com  a  realização  de  atividades  não  presenciais,  por  exemplo:
assistência  na  preparação  de  aula,  elaboração  de  material  didático,  pesquisa  bibliográfica,  e
orientação de discentes em atividades extra-curriculares ou extra-classe.

Art. 12 - O aluno inscrito no Estágio Docente está terminantemente proibido de realizar atividades
como: preenchimento de diário, lançamento de notas de graduação ou pós-graduação, correção de
provas e,/ou relatórios, atualização de currículo lattes, lecionar um número maior de aulas que o
permitido e ficar sem ter o acompanhamento do supervisor de estágio nas aulas teóricas, práticas
ou de orientação discente.

Art. 13 - Os critérios de avaliação dos alunos matriculados na disciplina de Estágio Docente são:



I - Plano de trabalho com cronograma de atividades a serem desenvolvidas durante o estágio, que
deverá ser entregue ao professor responsável pela disciplina até quinze dias após o início das aulas;

II - Relatório preenchido pelo supervisor do estágio contendo: Objetividade, clareza, aproveitamento
do tempo, assiduidade e comprometimento do aluno, acompanhado de cronograma descrevendo
atividades desenvolvidas na disciplina

Art. 14 - O relatório de que trata o artigo 13 deverá ser encaminhado ao professor responsável pela
disciplina. Após o encerramento, o professor responsável da unidade acadêmica deverá remeter
todos os relatórios à coordenadoria do PIPAUS, para arquivamento.

Art.  15  -  O prazo final  para entrega do relatório  dos  alunos inscritos  no Estágio Docente será
estipulado pelo professor da disciplina  em cada semestre corrente.

Art.  16  -  Casos  excepcionais  ou  omissos,  devidamente  documentados,  serão  analisados  pelo
colegiado do Programa. 

Art. 17 – Esta Resolução entra em vigor  a partir desta data.

São João del-Rei, 03 de fevereiro de 2017. 

Prof. Dr. Adilson Siqueira

Presidente do Colegiado



ANEXO I 
Formulário de Solicitação para Estágio Docente na Graduação

PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES, URBANIDADES E
SUSTENTABILIDADE – PIPAUS

Nome do(a) aluno(a):

Modalidade de Bolsa: (  ) UFSJ

(  ) FAPEMIG

( ) CNPQ

(  ) CAPES

( ) OUTROS

(  ) Não é bolsista
Data de ingresso no PIPAUS:

Prazo para a conclusão do curso 
(data):
Título do Projeto de Pesquisa:

Linha de pesquisa:

Professor(a) Orientador(a):

Coorientador(a):

                                                           
Disciplina/ Curso de Graduação:

Local (unidade, campus):

Professor(a) responsável pelo 
Plano de Ensino da disciplina:  
Número de horas: ___________ horas/semestre

___________ Créditos
Data de início/ fim do Estágio Início:

Fim:
Dia(s) da semana da disciplina 

Horário das aulas Início: 
Término:



 ANEXO II

Anuência para Estágio Docente

Eu, __________________________________________, orientador(a) de _______________ 

___________________________, mestrando(a) do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em

Artes, Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS), dou anuência para a realização de Estágio 

Docente na disciplina ________________________________________ 

___________________________________, a ser realizado durante o semestre ________.

São João del Rei, __________ de _____________________ de _____________.

___________________________________
Assinatura do(a) Orientador(a)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO III

Termo de Compromisso

Eu, _________________________________________________________, Mestrando(a) do 

Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS), 

declaro estar ciente dos termos da Resolução XXXXX, que regulamenta o Estágio Docente no 

Programa.

 São João del Rei, __________ de _____________________ de _____________.

___________________________________
Assinatura do(a) Mestrando(a)



ANEXO IV

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES ESTÁGIO DOCÊNCIA

 
Mestrando/Estagiário:     
Disciplina/Unidade 
Curricular:        

 

Curso:  
Prof. Responsável pelo 
Plano de Ensino:

 

Carga horária teórica:  
Período do estágio:  
Total horas cumpridas:  

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
 

Atividade:  
Carga horária:  
Material e/ou recursos 
utilizados:

 

Objetivo:  
Participação do Mestrando:  

 
Atividade:  
Carga horária:  
Material e/ou recursos 
utilizados:

 

Objetivo:  
Participação do Mestrando:  



 

 
(Obs.: Repetir o quadro anterior quantas vezes necessário)
 



Bibliografia utilizada na disciplina:
 
 
 
 
 
 

 
Parecer do(a) docente responsável pelo Plano de Ensino da Disciplina
(Avaliar:  objetividade,  clareza,  desempenho  nas  aulas  lecionadas,  aproveitamento  do  tempo,
assiduidade e comprometimento do aluno)

Parecer do(a) Supervisor(a) do Estágio:

 
 

 
 
 

 



 

 
Nota atribuída pelo Supervisor de Estágio ao Mestrando/Estagiário: ________
                                                                                                                     
Data: ___/___/_____.  

Assinaturas: 

Prof.  Responsável  pela  Disciplina/Unidade

Curricular:

 

Orientador:  
Mestrando:  

 

_____________________________
Professor de estágio

Homologado pelo Colegiado do PIPAUS
Em ____/____/_____                      



ANEXO V         



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ
Instituída  pela  Lei  no 10.425,  de  19/04/2002  –  D.O.U.  DE

22/04/2002
PROGRAMA  INTERDEPARTAMENTAL  DE  PÓS-
GRADUAÇÃO  INTERDISCIPLINAR  EM  ARTES,

URBANIDADES E SUSTENTABILIDADE - PIPAUS

CURSO: Mestrado em Artes, Urbanidades e
Sustentabilidade

Turno: Integral

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Currículo: 2016Disciplina
TCAI – Estágio Docente

Período: 2º
 

Carga Horária

Teórica
20h

Prática
40h

Total
60 horas

Natureza
 

Grau Acadêmico Habilitação
Mestre

Pré-requisito
N/A

EMENTA

A reflexão acadêmica da Pós-Graduação aplicada à prática docente na graduação.
 

Condução do pós-graduando no processo de articulação entre teoria  e prática,  através  da
aproximação com a realidade acadêmica, proporcionando ao aluno maior experiência na área

de ensino e tornando-o mais capacitado para atuar como docente após concluir o Mestrado.
 

Realização  de  Plano  de  Trabalho  do  Estágio  Docente,  sob  a  supervisão  do  orientador,  e
apresentação  do  Relatório  do  Estágio  Docente  ao  final,  por  meio  de  uma  reflexão,
fundamentação teórica,  discussão e  análise  das  situações  vivenciadas durante  o processo

ensino-aprendizagem.

OBJETIVOS

● Aprimorar a formação de alunos de Pós-Graduação "Stricto Sensu", desenvolvendo sua
capacidade didática,  através de estágios  supervisionados junto às  atividades de ensino de

graduação;
● Dinamizar e enriquecer os Cursos de Graduação;
● Facilitar a criação de pontes entre o Ensino, Pesquisa e Extensão;
● Fortalecer as relações entre graduando e pós-graduando, e destes com os docentes e com

as práticas pedagógicas.
● Desenvolver  instrumentos  metodológicos  transdisciplinares  nas  artes,  urbanidades  e

sustentabilidade;
● Propor  intervenções  pedagógicas,  artísticas  e  culturais  a  partir  de  práticas  urbanas

sustentáveis.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 .Desenvolvimento das propostas de intervenção docente (10 h/a)
2 .Preparação de materiais e articulação com o campo de estágio (10 h/a)
3 .Realização do estágio propriamente dito (30 h/a)
4.Avaliação crítica do processo e devolutivas para o Programa (10 h/a)
 



REGULAMENTO

1        .O Estágio Docente na graduação para os alunos de Mestrado será de 01 (um)
semestre (equivalente a dois créditos/30 horas), devendo ser supervisionado pelo professor da

Disciplina de Estágio Docência e pelo orientador do aluno.
2        .Cabe ao aluno e ao seu orientador, a escolha da(s) disciplina(s) a ser(em) usada(s)

para o estágio, devendo ter a anuência do Colegiado do PIPAUS.
3        .O Plano de Trabalho do Estágio Docente deve ser encaminhado para aprovação

pelo  Colegiado do PIPAUS,  juntamente  com a  concordância  do  professor  da  disciplina  de
Estágio Docente, do orientador e do(s) professor(es) que ministra(m) a disciplina de graduação.

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        .É  vedada  a  atribuição  ao  estagiário  de  responsabilidade  por  atividades  de

avaliação de discentes da graduação.
6        .Cabe ao professor da disciplina de Estágio Docente e ao professor responsável

pela disciplina junto à qual o estágio foi realizado, após avaliação do relatório final, atribuir ao
pós-graduando o conceito final da disciplina, a partir da média das duas notas dadas pelos

professores.
7        .Ao  final  do  estágio,  o  estagiário  deve encaminhar  ao  Colegiado do PIPAUS o

Relatório  do  Estágio  Docente,  com  parecer  do  professor  responsável  pela  disciplina  de
graduação junto a qual o estágio foi realizado.

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

1.Avaliação do Plano de Trabalho do Estágio Docente
2.Avaliação do processo de Estágio Docente
3.Relatório Final de Estágio Docente
4.Participação  nos  seminários,  momentos  de  reflexão  e  análise  crítica  dos  processos

vivenciados.
 

Obs: A avaliação se dará de forma processual e contínua, com o objetivo de estabelecer uma
síntese teórica, metodológica e prática, para o desenvolvimento Plano de Trabalho do Estágio

Docente e do Relatório do Estágio Docente, conjugando diferentes recursos didáticos.
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___________________________ ______________________________

Prof. Dra. Luciana Beatriz Chagas                                                   Prof. Dr. Adilson Siqueira

                                                                                               Coordenador do PIPAUS

                                 


