
Orientações para estágio de docência 

Baseado na Resolução CEPE No 7465 de 08 de junho de 2018, o 

colegiado do Cipharma informa a todos os pontos mais relevantes desta 

resolução, com as diretrizes estabelecidas para os alunos do programa. 

 Antes de exercer as atividades de Estágio de Docência, os alunos 

deverão ter cursado a disciplina Metodologia de Ensino Superior 

(FAR 522), de 15 horas, que tratará apenas dos aspectos teóricos 

da docência. 

 Todos os alunos bolsistas ou não do PPG Cipharma deverão 

obrigatoriamente exercer as atividades de Estágio de Docência, com 

exceção daqueles que comprovarem experiência como docente de 

ensino superior pelo período mínimo de 1 semestre para alunos de 

mestrado e de 2 semestres para alunos de doutorado.  

 É necessário fazer matrícula na disciplina Estágio de Docência na 

secretaria do PPG Cipharma em todos os semestres em que a 

atividade for realizada. Além disso, o aluno deverá enviar o 

formulário (modelo na página do PPG) para solicitação de realização 

do estágio de docência inicialmente ao departamento onde esta 

registrada a disciplina. Após a aprovação o departamento 

encaminhará ao Colegiado do Cipharma. É necessária a assinatura 

original do aluno, do orientador e do professor supervisor. Além 

disso, é obrigatório anexar o programa da disciplina. 

 A data para entrega da Ficha de Solicitação e do relatório será 

divulgada pela comissão de bolsas a cada semestre. 

 O relatório sobre as atividades desenvolvidas (modelo na página do 

PPG) deve ser enviado ao colegiado no máximo 15 dias após o término 

do estágio e deve conter: a especificação da carga horária dedicada 



a cada atividade desenvolvida e uma avaliação do professor 

responsável pela disciplina de graduação sobre os resultados 

alcançados no Estágio de Docência, com assinatura original do aluno, 

do professor supervisor e do orientador.  

O Estágio de Docência engloba a participação em atividades como: 

I - ministrar, sob a supervisão e acompanhamento do coordenador da 

disciplina, aulas teóricas e/ou práticas;  

II - aplicar métodos ou técnicas pedagógicas, como estudo dirigido, 

seminários, minicursos, etc; 

III - participar de viagens de campo, visitas técnicas, etc 

IV -elaborar material didático pertinente à disciplina; 

V - participar em processos de avaliação referendada pelo professor 

responsável; 

VI– coorientar trabalhos de conclusão de curso, de iniciação científica e 

monitoria. 

 

 


