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REQUERIMENTO DE MATRÍCULA – ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 

 

DISCIPLINA – ESTÁGIO DE DOCÊNCIA (NPM410018) 

Semestre/ano de realização: 

Número de créditos: 03                    Carga horária: 45 h/a 

* Disciplina obrigatória para bolsistas (conforme regulamentação da agência financiadora). 

** Disciplina eletiva para alunos não bolsistas. 

*** Disciplina segue as normas da Regulamentação Interna Nº 04/PPGNPMat/2020. 

 

DADOS DO(A) DISCENTE 

Nome completo:  

Matrícula:                                                               Email: 

Semestre/ano de ingresso no Mestrado do PPGNPMat: 

Bolsista:   (   ) Não   (   ) Sim   –  Financiador: 

Período de vigência da bolsa (previsto): 

Orientador(a): 

 

DADOS DA DISCIPLINA DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

Nome e código da disciplina (de graduação):                                                                                      

Carga horária total da disciplina:  ______ h/a  Teórica       ______ h/a  Prática                                         

Número de Créditos:                                          Turma: 

Professor responsável pela disciplina:                                                                                                      

Curso de Graduação / Departamento (de oferta desta disciplina): 

Fase regular de oferta no Curso de Graduação:  

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A) DE DOCÊNCIA 

Assinalar a(s) atividade(s) pertinente(s): 

(   ) preparação e aplicação de aulas teóricas e práticas; 

(   ) participação em avaliação parcial de conteúdos programáticos, teóricos e práticos; 

(   ) aplicação de métodos ou técnicas pedagógicas, como estudo dirigido e seminários; 

(   ) preparação de material didático e auxílio na resolução de exercícios extraclasse; 

(   ) outras. Especificar: 

* O(A) discente em Estágio de Docência não poderá, em nenhum caso, assumir a totalidade das atividades 

de ensino que integralizam a disciplina em que atuar. 
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Anexar: 

- Plano de trabalho detalhado (contendo: Dados da disciplina, Ementa, Objetivo do estágio, 

Relação da disciplina com a área de pesquisa do discente, Atividades a serem realizadas na 

disciplina, Carga horária das atividades (compatível com a CH da disciplina Estágio de Docência)). 

- Plano de Ensino da disciplina na qual fará o estágio (fornecido pelo docente responsável). 

 

Observações: 

- Ao final do estágio, o(a) discente deverá obrigatoriamente entregar um relatório de atividades 

do estágio, como um dos instrumentos de avaliação da disciplina de Estágio de Docência. 

- Nos casos em que o estágio de docência for realizado em disciplina sob responsabilidade de 

outro professor que não o orientador, o acompanhamento e avaliação do estagiário deverá ser 

feita por ambos os professores. 

 

 

 

 

   

Assinatura Orientador(a)  Assinatura Docente responsável pela 

disciplina de realização do estágio 

             

            

 

 

 

   

Local e data  Assinatura Discente 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 

Decisão do Colegiado Delegado: 
 

Na Reunião do Colegiado Delegado do PPGNPMat, realizada no dia ____/____/______, foi 

aprovado o plano de trabalho do(a) referido(a) discente, homologando-se assim a solicitação de 

matrícula na disciplina “Estágio de Docência”. 

 

 

 

                                          ___________________________________ 

 Assinatura do(a) Coordenador(a) 
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