
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                        

 

ORIENTAÇÕES DE ESTÁGIO DE DOCÊNCIA - PPG História UFJF 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em História da UFJF, no uso de suas 

atribuições, considerando a necessidade de estabelecer orientações para o Estágio de 

Docência e suas modalidades, RESOLVE:      

 

1 - O Estágio de Docência é parte complementar da formação do doutorando, objetivando 

a preparação para a docência e a qualificação do ensino de graduação. Configura-se na 

participação do doutorando bolsista em atividades de ensino no curso de Graduação em 

História, sob supervisão do professor titular da disciplina.  

2 - Os doutorandos bolsistas regularmente inscritos no Programa de Pós-graduação em 

História da UFJF deverão realizar Estágio de Docência. Aos não bolsistas é facultativa a 

realização do Estágio de Docência.  

3 - O Estágio de Docência tem por objetivo preparar o aluno para o exercício de docência 

superior e abarcará dentre outras, as seguintes atividades: 

I- Observação de aulas; 

II- Ministração de aulas para a graduação, nos termos dessa resolução; 

III- Elaboração de planos de ensino; 

IV- Desenvolvimento de pesquisa e material didático; 

V- Correção de provas, exercícios e seminários; 

VI- Participação em grupos de estudos; 

4 - O Estágio de Docência será realizado, preferencialmente, nas seguintes disciplinas 

oferecidas pelo Departamento de História: Metodologia da História II; Reflexões sobre o 

Ensino de História I, II e III; Laboratório de Ensino de História I II e III. As atividades 

do Estágio de Docência deverão ser formalizadas por meio de matrícula semestral na 

disciplina Estagio de Docência.  

5 - O tempo de duração do Estágio de Docência será de um semestre, com carga horária 

de 60h/a ou 4 créditos. 



                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                        

6 - As atividades didáticas relacionadas ao Estágio de Docência deverão ser definidas e 

realizadas sob a supervisão do professor responsável pela disciplina, que não 

necessariamente deverá ser o orientador do aluno.  

7 - Serão permitidos, no máximo, dois alunos por disciplina na realização de cada Estágio 

de Docência. 

8 - O Estágio de Docência deverá ser integralizado ao longo dos 48 meses do curso de 

Doutorado, sendo veementemente sugerida a realização do mesmo nos primeiros 24 

meses do curso.  

9 - Para solicitação do Estágio de Docência o aluno deverá apresentar à Secretaria de Pós-

Graduação o formulário “Requerimento de Estágio de Docência”, devidamente 

preenchido e assinado. (ANEXO I)  

10 - O aluno deverá requerer o Estágio de Docência junto à Secretaria no semestre anterior 

àquele pretendido para sua efetiva realização, mediante convocação da coordenação. 

11 - Ao final do Estágio de Docência, o aluno deverá apresentar ao professor da disciplina 

um relatório sucinto sobre as atividades desenvolvidas. Caberá ao professor responsável 

pela disciplina emitir parecer atestando a aprovação ou não do aluno. (ANEXO II) 

12 - O Colegiado do Programa poderá conceder dispensa ao aluno que tenha exercido ou 

exerça o magistério superior ou que tenha realizado Estágio de Docência em outro 

programa. O requerimento de dispensa deverá ser apresentado ao colegiado, mediante 

documentação comprobatória da experiência.  

13 - O colegiado poderá autorizar, excepcionalmente, a realização do Estágio de Docência 

em outra instituição. O requerimento deverá ser apresentado ao colegiado, devidamente 

justificado, acompanhado do plano de atividades do Estágio de Docência, bem como das 

anuências do professor da instituição onde o estágio será realizado e do orientador.    

14 - O Estágio de Docência constitui-se em uma disciplina de experiência acadêmica e 

não implica em nenhum vínculo empregatício com o curso ou a universidade. 

 

Juiz de Fora, 09 de junho de 2021. 



                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                        

ANEXO I 

 

REQUERIMENTO DE ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 

 

Eu, ____________, aluno do doutorado do PPG História da UFJF, ingressante no ano de 

_________, solicito que seja autorizado meu Estágio de Docência, na 

disciplina:__________________, ministrada pelo professor: _____________________, 

no período de _____________ a ___________ de _____. 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Assinatura do Aluno 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                        

 

ANEXO II 

PARECER DO PROFESSOR SOBRE RELATÓRIO FINAL DO ESTÁGIO DE 

DOCÊNCIA 

 

Eu,_____________________________,SIAPE:_______,CPF:______________professo

r da disciplina ______________________________________ atesto para os devidos fins 

que estou de acordo com o relatório final apresentado pelo aluno 

____________________________, no Estágio de Docência realizado 

entre____________ e ____________ de ______.  

O aluno está APROVADO (  ) REPROVADO  (  ). 

 

Professor da Disciplina _______________________ 

 

Aluno _______________________ 

 

Juiz de Fora, ___ de ___ de ____. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                        

ANEXO III 

 

RELATÓRIO ESTÁGIO DOCÊNCIA 

 

Aluno(a):  

Professor(a) da disciplina: 

Disciplina:  

Período:  

 

Atividades desenvolvidas: 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Conceito: ______ 

 

 

 

 

____________________                       ____________________ 

 Aluno                                                        Professor responsável pela disciplina 

   

 

Juiz de Fora, ___ de ________ de _____ 

 



                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                        

ANEXO IV 

 

ORIENTAÇÕES PARA DISPENSA DE ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 

Conforme definido pelo Colegiado do PPG História – UFJF, o estágio de docência 

é obrigatório para bolsistas do doutorado por um semestre, independentemente do tipo de 

bolsa (CAPES, FAPEMIG ou PBPG - UFJF). O docente de ensino superior que 

comprovar tais atividades fica rá dispensado do(a) do Estágio de Docência, a depender 

da avaliação do Colegiado. Para solicitação da dispensa, o(a) discente deverá entregar os 

seguintes documentos: 

1) Requerimento de dispensa do estágio de docência; e 

2) Declaração que comprove o exercício docente no ensino superior (com nome, período 

e instituição de nível superior). 

Após a entrega, o requerimento de dispensa do estágio será colocado em pauta em reunião 

do Colegiado para apreciação subsequente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


