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REGULAMENTO INTERNO DE ESTÁGIO DE DOCÊNCIA

COLEGIADO DO CURSO – ATA 011/2010.

Artigo 1º - O estágio de docência é parte integrante da formação do pós-graduando, objetivando a preparação para a docência e a qualificação do ensino de graduação.

Artigo 2° - A realização do estágio de docência é obrigatória aos discentes bolsistas do Programa, com exceção dos que possuem bolsas balcão ou financiadas por algum projeto de pesquisa.

Artigo 3° - O discente que comprovar experiência na docência em Instituições Públicas de ensino superior pode ser dispensado do estágio de docência, a critério do Colegiado do Programa.

Artigo 4° - O aluno que não cumprir com as exigências de estágio de docência, conforme previsto neste regulamento, não poderá solicitar a defesa da Dissertação de Mestrado.

Artigo 5° - O estágio de docência obedece aos seguintes critérios:
I - A duração mínima do estágio de docência é de um semestre, com carga horária total máxima de 30 horas-aula;
II - A carga horária semanal não poderá ultrapassar 4 horas-aula.
III - As atividades do estágio de docência devem ser compatíveis com a área de pesquisa do pós-graduando no Programa.
IV - O estágio de docência deve constar no histórico escolar do discente e não conta como crédito.

Artigo 6° - É vedado aos discentes matriculados no estágio de docência assumir a totalidade das atividades de ensino, realizar avaliação nas disciplinas às quais estiverem vinculados, ou atuarem sem supervisão em sala de aula.

Artigo 7° - Do procedimento quanto ao estágio de docência:
I – O plano do estágio de docência é elaborado pelo orientador em conjunto com o professor da disciplina e o discente, em formulário próprio definido pelo Colegiado do Programa.
II - O orientador deve submeter o plano de estágio de docência à apreciação do Colegiado do Programa.
III – Após a deliberação do colegiado, o plano do estágio é encaminhado ao Colegiado do Curso de Graduação, com o qual a disciplina está vinculada, para apreciação.
IV – As atividades do estágio de docência não podem ser iniciadas sem a aprovação de ambos os colegiados.
V – Ao final do estágio, o aluno deve apresentar relatório ao professor da disciplina.
VI – O professor da disciplina emite parecer quanto à aprovação ou não do aluno no estágio.
VII – O professor orientador submete ao Colegiado do Programa o relatório com a avaliação do professor da disciplina para apreciação e parecer final.

Artigo 8º - Cabe ao professor responsável pela disciplina:
I – Acompanhar e orientar o discente no desenvolvimento das atividades do estágio;
II - Avaliar o discente, emitindo parecer sobre o seu desempenho ao final do estágio;
III – Não se ausentar da sala de aula durante as atividades desenvolvidas pelo discente;
IV – Comunicar ao orientador quando o plano de atividades não estiver sendo cumprido satisfatoriamente.

Artigo 9º - Compete à Comissão de Bolsas do programa supervisionar o estágio de docência. 

Foz do Iguaçu, 18 de junho de 2010.


Coordenação do Programa

