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Código da disciplina: MCTA038 

Nome da disciplina: Estágio em Docência   

Professoras:  Taimy Cantillo Pérez  

 

Carga Horária CRÉDITOS 

0 0 

 

 

I. EMENTA 

 

O Estágio Docente em nível superior tem como finalidade levar o pós-graduando a articular 

teoria e prática através da aproximação com a realidade acadêmica. Desta forma, tenta-se 

proporcionar ao aluno maior experiência na área de ensino, tornando-o mais capacitado para 

atuar como docente após concluir sua pós-graduação.  

 

 

 

II. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Aproximação do discente as atividades de ensino na Graduação, sob a supervisão de um docente, 

auxiliando na elaboração e apresentação das aulas, na preparação de material didático, entre outras 

atividades, além de dinamizar e enriquecer os Cursos de Graduação da UEFS. 

 

III – METODOLOGIA 

1. Realizar o planejamento da disciplina (elaboração do Plano de Trabalho). 

2. Auxiliar ao professor responsável pela disciplina no planejamento e condução de aulas 

teóricas e práticas.  

3. 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 

4. Levantamento das dificuldades enfrentadas no estágio docente. 

 

IV – AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA 

Entrega de Relatório Final contendo, dentre outros elementos, sua reflexão sobre o processo, 

discussão e análise das situações vivenciadas durante o processo ensino-aprendizagem 

fundamentadas teoricamente, junto com o parecer do Professor Responsável pela disciplina. 

 

V - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

O conteúdo programático depende da disciplina a ser ministrada. Esta deve ser afim ao 

conhecimento ou área de graduação do aluno.  

 Cabe ao aluno e ao seu orientador, a escolha da(s) disciplina(s) a ser(em) usada(s) para o estágio, 

devendo, no entanto, ter por escrito a concordância do orientador e do(s) professor(es) que 

ministra(m) a disciplina de graduação. 
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O Plano de Trabalho do Estágio Docente deve ser elaborado em conjunto pelo aluno e o(s) 

professor(es) da disciplina. 
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