UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 – São Luís - Maranhão.

Programa de Pós-Graduação em Química

Disciplina: Estágio de Docência
Carga Horária: 60 (sessenta) horas
Créditos: 4 (quatro)
Docente(s) Responsável(is): Prof. Dr. Auro Atsushi Tanaka
1. OBJETIVO:
A disciplina Estágio de Docência é parte integrante na formação do pós-graduando e objetiva a
preparação para a docência e qualificação para o ensino de graduação.
2. EMENTA:
O registro e a avaliação de estágio de docência, bem como a definição quanto à supervisão e o
acompanhamento do estágio do pós-graduando no Programa de Pós-Graduação em Química
(PPGQ) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) serão realizados por meio da Disciplina
Estágio de Docência. O estágio de docência, de acordo com Art. 22 da Portaria nº 64, de 18 de
novembro de 2002, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), é
obrigatório para todos os bolsistas da CAPES, com duração mínima de um semestre para o mestrado
e dois semestres para o doutorado. As atividades, durante o estágio de docência, também poderão
ser executadas na rede oficial pública de ensino médio (Portaria nº 021, de 5 de junho de 2003, da
CAPES). A disciplina também poderá ser cursada por alunos não-bolsistas ou bolsistas de outros
órgãos de fomento, desde que obedecidos os mesmos critérios estabelecidos para os bolsistas
CAPES.
3. PROGRAMA
1.

2.
3.

4.
5.
6.

No ato da matrícula na disciplina, o aluno deverá apresentar à Secretaria de Pós- Graduação um
Plano de Atividades do Estágio de Docência, com anuências do orientador e do(s) professor(es)
envolvido(s) nas atividades e deverá ser aprovado pelo responsável pela disciplina Estágio de
Docência no PPGQ e pelo Coordenador do Curso da disciplina de Graduação antes do início das
atividades;
A responsabilidade pela disciplina de Graduação é do professor da Graduação, cabendo a este
as atividades oficiais da disciplina;
As atividades a serem desenvolvidas na disciplina deverão ser compatíveis com os demais
compromissos do pós-graduando durante o semestre em que estiver cursando a disciplina, não
comprometendo seu tempo de conclusão no programa;
A realização da disciplina deverá ocorrer até o terceiro semestre letivo do Curso de Mestrado em
Química do aluno;
Ao realizar as atividades previstas no plano apresentado à Pós-Graduação, o aluno deverá ser
acompanhado pelo professor responsável pela disciplina da graduação e avaliado por meio da
Ficha de Avaliação, a ser preenchida ao final da disciplina;
Ao concluir o estágio, o aluno deverá entregar, na Secretaria do PPGQ, a Ficha de Avaliação,
devidamente assinados pelo aluno, orientador, professor da disciplina da Graduação e professor
responsável pela Disciplina Estágio de Docência.
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