
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

EM MODELAGEM EM CIÊNCIAS DA TERRA E DO AMBIENTE

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2021

Define as regras específicas para a
realização do Estágio Docência no
Programa de Pós-Graduação em Ciências
da Terra e do Ambiente (PPGM), de acordo
o disposto nas Resoluções da UEFS e da
CAPES que regulamenta o Estágio
Docência para alunos dos Cursos e
Programas de Pós–Graduação Stricto Sensu
da Universidade Estadual de Feira de
Santana.

O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS
DA TERRA E DO AMBIENTE (PPGM) da Universidade Estadual de Feira de
Santana, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar as orientações para estudantes
sobre o Estágio em Docência dos Cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de
Pós-graduação em Ciências da Terra e do Ambiente;

CONSIDERANDO as resoluções vigentes em especial, a Resolução CONSEPE No
10/2004 e a Resolução CAPES Nº 76/2010.

RESOLVE aprovar a seguinte Instrução Normativa:

Art. 01. O Estágio em Docência é componente curricular obrigatório para todos os
alunos dos Cursos do Mestrado e Doutorado do PPGM.

Parágrafo Único: O mestrando deverá matricular-se na disciplina MCTA-038 –
Estágio em Docência em pelo menos um semestre e o doutorando em pelo menos
dois semestres.

Art. 02. A atividade de Estágio em Docência corresponderá a zero (0) créditos,
sendo o estudante apenas considerado aprovado ou reprovado nesta atividade. Cabe
ao professor orientador definir e encaminhar seu orientando para o cumprimento
dessa atividade sob sua supervisão ou por outro docente a partir de sua indicação.

Art. 03. A carga horária atribuída ao pós-graduando para o exercício do estágio
docência não poderá ultrapassar quatro (04) horas semanais em sala de aula.

Art. 04. As atividades do estágio de docência deverão ser compatíveis com a área de
pesquisa do programa de pós-graduação e realizadas em uma disciplina dos cursos de
graduação mantidos pela UEFS e/ou outros cursos de Instituições reconhecidas pela



CAPES. A disciplina de Graduação deverá ter, pelo menos, 30 horas.

Parágrafo Único: Em caso de haver sido realizado o estágio docência durante o
mestrado, durante o doutorado o discente fará o estágio docência por mais um
semestre.

Art. 05. As atribuições do aluno durante a execução da disciplina estágio de
docência compreendem:

a) Regência de classe, não ultrapassando 25% (vinte e cinco por cento) da carga
horária total da disciplina.

b) Auxiliar ao professor responsável pela disciplina no planejamento e condução
de aulas teóricas e práticas.

c) Auxiliar ao professor responsável pela disciplina na orientação de trabalhos
acadêmicos de alunos  regularmente matriculados no curso de graduação.

d) Auxiliar aos estudantes de graduação quanto a resolução de exercícios,
esclarecimento de dúvidas e outras  atividades de apoio à aprendizagem,
relacionadas a disciplina do estágio;

e) Outras atividades realizadas em comum acordo entre o pós-graduando e o
professor responsável pela disciplina, desde que não infrinjam este
Regulamento e demais normativas superiores.

Parágrafo único – Durante a atividade de Estágio em Docência, o pós-
graduando poderá ministrar aulas apenas com a presença do professor
responsável pela disciplina em sala de aula. O acompanhamento da disciplina
pelo  pós-graduando deverá ser feito durante todo o semestre letivo, ou seja,
do primeiro até o último dia de aulas.

Art. 06. Recomenda-se que a matrícula na disciplina de Estágio Docência seja
realizada até o final do terceiro semestre do Curso de Mestrado; e até o final do
quinto semestre do Curso de Doutorado.

Parágrafo único – além da solicitação da matrícula na disciplina
encaminhada à Secretaria do PPGM, o discente deverá entregar ao professor
responsável pela disciplina, logo no início do semestre letivo, uma carta de
aceite do professor supervisor, devidamente assinada pelo orientador (Anexo
I).

Art. 07. A avaliação da atividade será feita pelo professor responsável pela
disciplina, mediante análise do relatório da atividade desenvolvida preparado pelo
pós-graduando (Anexo II).

Art. 08. O pós-graduando com experiência profissional de no mínimo 2 (dois)
semestres no Ensino Superior (graduação) pode solicitar a dispensa dessa atividade
mediante requerimento devidamente encaminhado à Divisão de Assuntos
Acadêmicos da UEFS. A dispensa fica condicionada à anuência do orientador e
aprovação pelo Colegiado do PPGM.

Art. 09. Os casos omissos e/ou transitórios nesta Instrução Normativa serão
resolvidos pelo Colegiado do PPGM.



           ANEXO I: CARTA DE ACEITE PARA ESTÁGIO DOCÊNCIA

Eu, ___________________________________, aceito o(a) aluno(a) regularmente

matriculado(a) no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Terra e do Ambiente

– PPGM-UEFS, nível (   ) Mestrado (    ) Doutorado, _________________, para

desenvolver Estágio em Docência na disciplina (código) _______________ do curso

de graduação em _____________ da (Instituição de Ensino Superior-IES)

________________________________________________________, que está

sendo oferecido no semestre _________, desenvolvendo plano de atividades e sob a

minha responsabilidade, professor(a) titular da disciplina.

Comprometo-me a avaliar o desenvolvimento do discente no Estágio em Docência.

Feira de Santana-BA, data.

Atenciosamente,

Prof(a). professor da disciplina

Ciente e de acordo,

Prof(a). Dr(a) orientador(a)

NOTA: a carta de aceite tem caráter obrigatório e deverá ser entregue assim que for
confirmada a matrícula na disciplina de Estágio em Docência.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA



DADOS DO ALUNO

Nome: __________________________________________________

 Nível: ( ) Doutorado   ( ) Mestrado

Nome do professor Orientador: _______________________________________________

 Disciplina em que realizou o estágio: __________________________________________

Nome do professor da disciplina em que realizou o estágio (supervisor do estágio):

Período de realização do estágio:

 / / a / /

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

EM MODELAGEM EM CIÊNCIAS DA TERRA E DO AMBIENTE

ANEXO II: RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO EM DOCÊNCIA

RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM DOCÊNCIA I (  ) ou II (  )

Modelo base para o relatório. Letras em vermelho são sugestões para redação e
deverão ser apagadas antes da entrega do documento final. Será avaliada a

correspondência com as normas ABNT.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Descreva as atividades desenvolvidas por aula (plano de aula). Coloque título, objetivo,
metodologia, etc.
O relatório deverá ter linguagem clara, objetiva, ser baseado em fatos, restringindo-se ao
estilo essencialmente técnico. A linguagem deve ser impessoal.

REFERÊNCIAS

Podem ser colocadas aqui ou no final de cada aula.

COMENTÁRIOS SOBRE O PROCESSO



(exemplo, por favor não clonar) O Tirocínio docente serviu de base para desenvolver

a prática do mestrando na docência em disciplina do curso de graduação, e assim aperfeiçoar

técnicas de planejamento de aulas, apresentação de conteúdo....

A disciplina, foi desenvolvida no formato teórico e prático, o que contribuiu em

muito para ..........

__________________________________________
Assinatura do (a) discente

ANEXOS:

1. Avaliação do Professor Responsável abordando:
 - Atuação do discente - análise e avaliação

   - Comentários e sugestões sobre o processo (pontos fortes e fracos, inclusos)

__________________________________________
Prof(a). professor supervisor

Ciente e de acordo,
__________________________________________

Orientador(a)

Ciente e de acordo,
__________________________________________

Assinatura do (a) discente

Feira de Santana-BA, data.

2. Lista de alunos matriculados na disciplina



Disciplina: Sensoriamento Remoto

Nome Código

Lista com os alunos da graduação 6

3. Outros anexos....materiais de auxílio utilizados, plano de aula, ementa da disciplina,
figuras, etc.
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