
 
ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 

obrigatório para discentes bolsistas e opcional para discentes não-bolsistas 

Proposta aprovada no Colegiado do PPG Letras: Estudos Literários 

em 31 de agosto de 2018 

 
MESTRADO DOUTORADO 

O(A) aluno(a) de Mestrado deverá desenvolver seu Estágio 

de Docência em 30 horas (2 créditos) 

O(A) aluno(a) de Doutorado deverá desenvolver seu Estágio 

de Docência em 60 horas (4 créditos) 

1ª Opção: 1 (uma) disciplina de 30 horas-aula na 

Graduação em Letras 

 

 

 

 

 

 

 

1ª Opção: 1 (uma) disciplina de 60 horas-aula na 

Graduação em Letras em 1 (um) semestre 

 

 

2ª Opção: 1 (um) curso de 30h para alunos de Graduação 

e de Pós-graduação: 

 

 

 

2ª Opção: 2 (duas) disciplinas de 30 horas-aula na 

Graduação em Letras em 2 (dois) semestres 

 

 

2 X 

 

 

 

 

 

 

3ª Opção: 1 (uma) disciplina de 30 horas-aula na 

Graduação em Letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

e 

1 (um) curso de 30h para alunos de Graduação e de Pós-

graduação: 

 

 

 

 

 

 

4ª Opção: 2 (dois) cursos de 30h para alunos de Graduação 

e de Pós-graduação: 

 

 

2 X 

 

 

 
* Quando o Estágio de Docência é realizado em uma disciplina de curso de Graduação, é recomendável que o(a) discente assista às aulas do(a) professor(a) dentro 

das atividades de Planejamento do Estágio. 

18 h/aula de Planejamento* (Aluno + Prof(a) da 

disciplina) 

10 h/aula em sala de aula (Aluno) 

02 h/aula de avaliação e preenchimento de Relatório 

(Aluno + Prof(a) da disciplina) 

Obs: O(A) Prof(a) da disciplina deverá assistir às 

aulas do aluno. 

18 h/aula de Planejamento* (Aluno + Prof(a) da 

disciplina) 

10 h/aula em sala de aula (Aluno) 

02 h/aula de avaliação e preenchimento de Relatório 

(Aluno + Prof(a) da disciplina) 

Obs: O(A) Prof(a) da disciplina deverá assistir às 

aulas do aluno. 

18 h/aula de Planejamento* (Aluno + 

Prof(a) da disciplina) 

10 h/aula em sala de aula (Aluno) 

02 h/aula de avaliação e preenchimento de 

Relatório (Aluno + Prof(a) da disciplina) 

Obs: O(A) Prof(a) da disciplina deverá 

assistir às aulas do aluno. 

18 h/aula de Planejamento* (Aluno + Prof(a) da 

disciplina) 

10 h/aula em sala de aula (Aluno) 

02 h/aula de avaliação e preenchimento de Relatório 

(Aluno + Prof(a) da disciplina) 

Obs: O(A) Prof(a) da disciplina deverá assistir às 

aulas do aluno. 

18 h/aula de Planejamento (Aluno + Prof(a) 

Orientador(a)) 

10 h/aula em sala de aula (Aluno) 

02 h/aula de avaliação e preenchimento de Relatório 

(Aluno + Prof(a) Orientador(a)) 

18 h/aula de Planejamento (Aluno + Prof(a) 

Orientador(a) 

10 h/aula em sala de aula (Aluno) 

02 h/aula de avaliação e preenchimento de Relatório 

(Aluno + Prof(a) Orientador(a)) 

18 h/aula de Planejamento (Aluno + Prof(a) 

Orientador(a)) 

10 h/aula em sala de aula (Aluno) 

02 h/aula de avaliação e preenchimento de Relatório 

(Aluno + Prof(a) Orientador(a)) 


