Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura

RELATÓRIO DE ESTÁGIO DE DOCÊNCIA       (    ) MESTRADO       (    ) DOUTORADO

1. INFORMAÇÕES GERAIS
Nome do discente:                                                                Ano de ingresso: 
Nome do orientador: 
Período do estágio (semestre/ano):                                      Duração (horas): 
Estágio de Docência realizado em:       (    ) Disciplina         (    ) Minicursos
Nome da disciplina e curso onde foi realizado Estágio de Docência: 
Nome do minicurso: 
Cidade e Instituição onde foram ministradas as aulas: 

2. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES REALIZADAS
Carga horária
1 - Elaboração de material didático

2 - Preparação de aulas teóricas e/ ou práticas

3 - Aulas teóricas ministradas

4 - Aulas práticas ministradas

5 - Atendimento aos discentes

6 - Outras atividades. Descrever:  



Total:

OBS: Para mestrandos no mínimo 10 (dez) horas-aula e para doutorandos no mínimo 20 (vinte) horas-aula deverão ser realizadas em atividades exclusivamente de docência, ou seja, aulas teóricas ou práticas, em disciplinas ou minicursos.

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS (Relatar as atividades desenvolvidas durante o estágio, observando as atividades previstas no requerimento. Justificar se alguma atividade não foi cumprida).

4. AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PELO DISCENTE (Colocar a média ponderada das notas atribuídas pelos discentes na Ficha de Avaliação do Estágio de Docência.  Essa média ponderada será única (entre 1 e 5), e deverá considerar todas as notas atribuídas pelos discentes em todos os itens de avaliação. Todas as fichas de avaliação preenchidas pelos discentes deverão estar anexas a este relatório). 

 5. ASSINATURAS
Discente:
Cascavel, ___ de___________ de 20___. 
Orientador:
(     ) ciente e de acordo com o relatório
Professor da disciplina (quando for o caso):
(     ) ciente e de acordo com o relatório
Presidente da Comissão Permanente de Bolsas
(     ) ciente e de acordo com o relatório
Coordenador do PPGEA:
(     ) Homologado  (     ) Não Homologado


