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Resolução n°001/PPGECO/2016 O Coordenador do Programa de Pós Gradua-

ção em Ecologia, no uso de suas atribuições e em conformidade com a Reso-

lução N° 05/CUn/2010, de 27/04/2010, RESOLVE: 

 

REGULAMENTAR O ROTEIRO PARA ESCLARECIMENTO, FORMALIZAÇÃO E 

REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA: 

 

A Coordenação do PPGECO sugere a leitura atenta da Resolução da UFSC Nº 

44/CPG/2010. Seguindo esta Resolução, serão consideradas atividades de ensino: 

 

I - preparação e aplicação de aulas teóricas e práticas; 

II - a participação em avaliação parcial de conteúdos programáticos, teóricos e práti-

cos; 

III - a aplicação de métodos ou técnicas pedagógicas, como estudo dirigido, seminá-

rios, etc. 

 

Orientações para disciplina de Estágio de Docência do PPGECO: 

 

1. Atividades de Estágio de Docência que contam horas (ver itens I, II e III 

da resolução):  

 

a) Ministrar aulas teóricas ou práticas (I); 

b) Participar de discussão de temas e seminários (III); 

c) Ministrar aulas de campo (I);  

d) Preparar aulas teórico-práticas. Neste caso, serão aprovadas apenas 2 horas 

de preparação para cada hora/aula ministrada (I); 

e) Avaliação parcial de atividades teóricas e práticas. O Estagiário de Docência 

poderá avaliar atividades apenas de forma complementar a do professor res-

ponsável pela disciplina (II);  

http://propg.ufsc.br/files/2011/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-Est%C3%A1gio-de-Doc%C3%AAncia.pdf
http://propg.ufsc.br/files/2011/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-Est%C3%A1gio-de-Doc%C3%AAncia.pdf
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f) Correção de atividades propostas pelo próprio Estagiário de Docência, como 

questões de prova e estudo dirigido (II).  

 

 

2. Atividades não consideradas para o Estágio de Docência: 

 

a) Auxiliar os alunos na elaboração de PPCC; 

b) Auxiliar em aulas práticas do professor da disciplina, assumindo o papel de 

monitor; 

c) Atendimento via Moodle (exceto em disciplinas de Ensino a Distância); 

 

 

3. Competências do aluno de Estágio de Docência: 

 

a) Em nenhum caso, assumir a totalidade das atividades de ensino que inte-

gralizam a disciplina em que atuar; 

b) Assumir apenas uma disciplina por semestre; 

c) Ministrar aulas com viés ecológico (embora a disciplina em si não precise 

tê-lo); 

d) Incluir cronograma que especifique onde o estagiário estará participando 

(dia, temas, título da aula); 

e) Acompanhar as aulas do professor da disciplina. O PPGECO sugere que 

o aluno de Estágio de Docência assista a pelo menos um terço (1/3) da 

carga horária da disciplina em questão. As horas/aulas assistidas não se-

rão contabilizadas.  

 

4. Compete ao professor da disciplina: 

 

a) Estar presente em sala de aula durante toda a participação do aluno de Está-

gio de Docência (seja ele o orientador ou não); 
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b) Dar autoridade e autonomia ao aluno de Estágio de Docência, não interferin-

do a todo momento do decorrer da aula;  

c) Avaliar o aluno quanto à qualidade, cronogramas e demais atividades; 

 

Na definição do que este documento se dispõe, o colegiado do PPGECO sugere 

que uma disciplina não tenha mais do que dois alunos de Estágio de Docência. Ain-

da, conforme a resolução da UFSC, nos casos em que o Estágio de Docência for 

realizado em disciplina sob responsabilidade de outro professor que não o orienta-

dor, ambos os professores deverão acompanhar e avaliar o estagiário de docência.  

 

Para realização do Estágio de Docência é preciso formalizar a solicitação com 

os seguintes documentos: 

 

1. Formulário de pedido de Estágio de Docência, incluindo solicitação do professor 

coordenador da disciplina de graduação, com a anuência do orientador (caso não 

seja ele próprio o responsável pela disciplina em que o estágio se desenvolverá), 

endereçado ao Colegiado do PPGECO, especificando claramente: 

 

a. Código, nome da disciplina, e nome do curso de graduação ao qual ela é ofer-

tada; 

b. Ano e o semestre em que ela será ministrada; 

c. Número de créditos desta disciplina e a fase do curso da graduação que é 

oferecida; 

d. Número de horas-aula que o aluno estará envolvido nas atividades supracita-

das; 

e. A ciência do professor, mediante assinatura, quanto a sua presença obrigató-

ria em sala de aula durante o estágio; 

 

2. Plano de ensino completo da disciplina de graduação em questão, incluindo as 

atividades de Estágio de Docência (com título e dia que será ministrado); 

http://poseco.ufsc.br/files/2014/07/Formul%C3%A1rio-Solicita%C3%A7%C3%A3o-Est%C3%A1gio-Doc%C3%AAncia.docx
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3. Plano de trabalho do Mestrando ou Doutorando na disciplina de graduação em 

questão, especificando o número de horas-aula sob sua responsabilidade.  

 

a. Conforme a resolução da UFSC, alunos de Mestrado poderão totalizar até 4 

(quatro) créditos em uma disciplina, e alunos de Doutorado até 8 (oito) em 

duas ou mais disciplinas;  

b. O doutorando deverá realizar um de seus Estágios de Docência necessaria-

mente junto a uma disciplina da área de Ecologia, fora da especialidade de 

seu orientador; 

 

O colegiado estabelece que a relação de carga horária da disciplina em questão 

e a carga horária máxima do Estágio de Docência deve seguir os valores apresenta-

dos na Tabela 1. No entanto, o colegiado do PPGECO tem o direito de avaliar, caso 

a caso, quantos créditos serão computados ao aluno. Somente após a ciência e a 

concordância do Colegiado do PPGECO, a solicitação de Estágio de Docência po-

derá ser aprovada. 

 

Tabela 1: Carga horária por disciplina para Estágio de Docência no PPGECO
1
. 

Horas/ 

semana 

Carga horária 

da disciplina 

Carga horária máxima 

para ED 

Créditos máximos 

validados 

2 36 h Não recomendado NA 

3 54 h 15 horas/aula 1 Cr 

4 72 h 20 horas/aula 1 Cr 

5 90 h 30 horas/aula 2 Cr 

6 108 h 36 horas/aula 2 Cr 

7 126 h 45 horas/aula 3 Cr 

 

 

ATENÇÃO: 

                                           
1
 Não é válido para Ensino a Distância. Nesses casos cabe ao colegiado aceitar o número de créditos validados. 
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 A solicitação deverá ser encaminhada com antecedência mínima para apreci-

ação pelo Departamento de Ensino de Graduação e pelo Colegiado do 

PPGECO, antes do início das atividades. Ou seja, no semestre anterior ao da 

disciplina onde o aluno irá realizar seu Estágio de Docência; 

 Após a finalização do Estágio de Docência, o professor responsável pela dis-

ciplina na qual foi realizado o estágio deverá, formalmente, informar à Secre-

taria do Programa o conceito atribuído ao Mestrando ou Doutorando no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias; 

 Conforme a resolução da USFC, o Estágio de Docência deverá ser realizado 

na instituição residente (UFSC) do PPGECO; 

 Se, por motivo de força maior, não for possível cumprir com as exigências su-

pracitadas, procure os representantes discentes para encaminhar o caso ao 

Colegiado do PPGECO; 

 

Esta Resolução torna sem efeito a Resolução no. 001/PPGECO/2014. 

 

 

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 2016. 

 

 

 


