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PLANO DE TRABALHO DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA
Em conformidade com a Resolução Nº 265/2018-CEPE, de 6 de dezembro de 2018, que regulamenta o Estágio de Docência do PPGComp.
Identificação do PPG:
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGComp)
Nível do Curso:
Mestrado
Área de Concentração:
Ciência da Computação

Nome do Aluno: 

Nº da Matrícula:

Agência de Fomento (para bolsistas):
(   ) Capes   (    ) CNPq   (   ) Fundação Araucária
Título do Projeto de Pesquisa:

Linha de Pesquisa:

Orientador(a):


Disciplina da Graduação/Curso/
Centro/Campus:

Professor(a) responsável pela disciplina:

Semestre/Ano:

Carga horária da disciplina:   ___ / Carga horária do Estágio: _____

	A atividade de ensino em sala de aula deve corresponder a, no mínimo, 6 (seis) horas de uma disciplina de graduação e, no máximo, a 12 (doze) horas.
	O tempo de dedicação a outras atividades como: preparo e auxílio em aulas práticas, preparação de material didático, elaboração e correção de exercícios, entre outras deve ser de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas.

Objetivos do Estágio de Docência:
	O Estágio de Docência é parte integrante da formação do pós-graduando. Ele tem por objetivo a preparação para a docência, sendo obrigatório para todos os bolsistas do Programa.
	A duração mínima do Estágio de Docência é de um semestre.


ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A)
Atividades
Carga Horária
	Planejamento de aulas teóricas e/ou práticas     


	Participação na elaboração de material didático e/ou no desenvolvimento de técnicas pedagógicas


	Ministração de aulas teóricas e/ou práticas


	Participação em processos de avaliação


	Supervisão de estudo dirigido, seminários e/ou minicursos 


	Atendimento a alunos da Graduação


Carga Horária Total:


TERMO DE CIÊNCIA
	É vedado aos discentes inscritos no Estágio de Docência assumir a totalidade das atividades de ensino ou realizar avaliação nas disciplinas às quais estiverem vinculados ou atuarem sem supervisão docente em sala de aula.
	A presença do professor responsável pela disciplina é indispensável nas aulas ministradas pelo aluno.
	As atividades de docência devem ser realizadas em disciplinas da área de Ciência da Computação.
	O aluno deve entregar um relatório final das atividades realizadas. O relatório deve ser aprovado pelo professor da disciplina de graduação e pelo Colegiado do Programa.
	Por se tratar de atividade curricular, a participação dos discentes no Estágio de Docência não cria vínculo empregatício nem é remunerada.

Cascavel, XX de XXX de 20XX.

_______________________________________________
Professor(a) Orientador(a) do Estagiário(a)

_______________________________________________
Professor(a) da Disciplina da Graduação
Supervisor(a) do Estágio Docência

_______________________________________________
Estagiário(a)

_______________________________________________
Coordenador(a) do PPGComp

