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EMENTA DE DISCIPLINA: Estágio em Docência SIGLA: ED

Curso: Mestrado em Ciências Farmacêuticas
INFORMAÇÕES BÁSICAS

Professor responsável: Cristina Sanches

Nível: Mestrado Obrigatória ou optativa:
obrigatória

Área de Concentração: Insumos Farmacêuticos, Compostos Bioativos e
Medicamentos. Pré-requisito: não há.

CARGA HORÁRIA
Teórica: - Prática: 30 Total: 30 horas Créditos: 2

EMENTA

Acompanhamento e participação do mestrando em atividades didáticas da graduação de disciplinas
ofertadas pela UFSJ e com a supervisão e orientação de um professor do Programa.

OBJETIVOS

O estágio de docência é parte integrante da formação do pós-graduando, objetivando sua qualificação para
a docência de graduação. O aluno que tiver experiência letiva comprovada em curso superior por pelo
menos 4 semestres (2 anos) completos poderá ser dispensado do estágio. O Estágio Docência constará na
grade curricular como uma disciplina de caráter obrigatório para todos os mestrandos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Consideram-se atividades de ensino do Estágio Docência:
1 - Lecionar aulas teóricas e/ou práticas.
2 - Participação de elaboração de textos didáticos, exercícios, provas ou avaliação parcial de conteúdos
programáticos teóricos e/ou práticos.
3 - Aplicação de métodos ou técnicas pedagógicas, como estudos dirigidos, seminários e equivalentes.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O professor da disciplina será responsável pela análise do relatório do estágio e registro do mesmo no
histórico escolar. A duração mínima do Estágio Docência será de um semestre letivo, devendo as
atividades de ensino totalizar 30 horas/aula.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- Pimenta, S. G.; Docência no Ensino Superior. São Paulo: Cortez. V.1, 2002.
- Machado, N. J.; Epistemiologia e Didática. São Paulo: Cortez, 2000.
- Bibliografia indicada pelo supervisor/orientador do estágio e pertinente a disciplina.
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