
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE, UNICENTRO
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO, PROPESP

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS, PPGL

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2013 – PPGL/UNICENTRO

Estabelece parâmetros para o Estágio de 
Docência de alunos do Programa de Pós-
Graduação em Letras da UNICENTRO.

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação, em Letras, reunido em 04 de 
setembro de 2013, deliberou e aprovou  a normativa que regulamenta o Estágio de alunos 
de pós-graduação em Letras e  de Docência e a COORDENAÇÃO, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 38º, do Capítulo IV, do Regulamento do Programa aprovado pelos 
órgãos internos da UNICENTRO, por meio da Resolução nº 057-COU/UNICENTRO, 30 
de junho de 2010, 

RESOLVE:

Artigo 1º Aprovar a Regulamentação do Estágio de Docência de alunos do Programa 
de Pós-Graduação em Letras da UNICENTRO, conforme anexos I, II, III e IV, 
que são parte integrante deste documento.

Artigo 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data.  

Programa de Pós-Graduação em Letras, em 04 de setembro de 2013.

Profª Dr. Maria Cleci Venturini
COORDENADORA DO PROGRAMA DE

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM LETRAS
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ANEXO I

NORMAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE DOCÊNCIA DE ALUNOS DO PRO-
GRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS DA UNICENTRO

Art. 1º. O Estágio de Docência tem por objetivo preparar os alunos 
regularmente matriculados em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, da 
Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO, para o exercício da docência, por 
meio da colaboração no ensino da graduação.

Art. 2º.  O Estágio de docência será desenvolvido mediante solicitação, feita 
em formulário próprio à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras, PPGL.

 I-  As atividades do Estágio de docência são compatíveis com a área de 
pesquisa do Programa de Pós-Graduação, em que o pós-graduando está regularmente 
matriculado.

II - O Estágio é obrigatório para todos os bolsistas do Programa de Demanda 
Social da CAPES, CNPq e Fundação Araucária.

III - O não cumprimento do Estágio pelos bolsistas implicará o cancelamento de 
bolsa e o ressarcimento integral dos valores recebidos, em uma única parcela. 

IV - Para os alunos não bolsistas, a atividade de Estágio Docência é facultativa 
e contará pontuação como atividade complementar, conforme quadro 1, da IN 002/2013.

V - Os bolsistas de comprovam a realização do Estágio de docência até o limite 
de 12 meses, contados a partir do recebimento da primeira bolsa.

VI - O aluno bolsista, docente de ensino superior, que comprovar tais atividades 
fica dispensado do Estágio de Docência, conforme deliberação do colegiado do PPGL.

VII - O Estágio de Docência tem a duração mínima de 60 (sessenta) horas.
VIII - O total de créditos da disciplina em que o mestrando desenvolve o 

Estágio de Docência é de quatro horas-aula. 
IX -  É admitido apenas um estagiário por disciplina.
X -  A atividade de ensino em sala de aula é de, no máximo,  quatro horas-aula 

semanais.
XI - O estagiário não pode assumir mais do que 20% (vinte por cento) do total 

de aulas da disciplina, sendo indispensável a presença do professor regente. 
XII - A dedicação a outras atividades como: preparação de apostilas, softwares, 

material didático, correção de exercícios, preparo e auxílio em atividades práticas é de, no 
mínimo, 35 horas-aula. 

Art. 3º. Constituem campos de estágio as disciplinas dos currículos dos cursos 
de graduação da UNICENTRO e, mediante convênio, havendo específica articulação 
entre os sistemas de ensino pelas autoridades competentes. 

Art. 4º. A supervisão e acompanhamento do Estágio é de responsabilidade 
tanto do professor regente da disciplina concedente, na graduação, portador do título de 
doutor, quanto do orientador do discente na Pós-Graduação.

Art. 5º. A coordenação geral do Estágio de Docência fica a cargo da 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras.

Art. 6º. No plano de atividades  está explícito:
I - Atividades de docência plena: aulas teóricas e práticas que serão 
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ministradas pelo estagiário, com informações de datas e cargas horárias;
II - atividades de apoio à docência: auxílio ao professor regente no preparo de 

aulas teóricas e/ou práticas, plantão de dúvidas, elaboração de listas de exercícios e 
outras consideradas correlatas, com as respectivas cargas horárias;

III - não é permitido atividade de docência plena, de qualquer natureza, sem a 
presença do professor supervisor regente;

IV - não é permitida a avaliação de rendimento escolar dos alunos da 
graduação pelo estagiário;

V - A atividade de docência plena não excede, em qualquer caso, a 20% (vinte 
por cento) da carga horária do estágio;

VI - as atividades (docência plena e/ou de apoio à docência) desenvolvidas 
pelo estagiário não excedem a quatro horas semanais e condicionam-se à sua 
compatibilidade com as atividades regulares do seu curso de pós-graduação;

VII - o plano de atividades para a realização do estágio docência deve ser 
elaborado em conjunto com o orientador e o professor regente da disciplina a ser 
efetivado o Estágio;

VIII - o plano de atividades é assinado pelo orientador, professor regente da 
disciplina, estagiário, coordenador do programa e chefia da unidade concedente e 
aprovado pelo Colegiado do Programa. 

Art. 7°. A solicitação de Estágio de Docência é requerida à Coordenação do 
PPGL no ato da efetivação da matrícula, no semestre em que será realizado o Estágio. 

Parágrafo 1º  - A solicitação de que trata esse artigo é assinada pelo(a) 
professor(a) orientador(a) do mestrando no PPGL e pelo(a) professor(a) regente da 
disciplina, com titulação de Doutor, no curso de graduação em que será efetivado seu 
estágio, contendo o Plano de Atividades a ser desenvolvido no Estágio de Docência; 

§ 2º - a solicitação de execução de Estágio de Bolsistas tem precedência 
sobre a de outros alunos.

Art, 8º - Compete à Coordenação do Programa:
                I- Registrar e avaliar o Estágio de Docência para fins de validação do pós-
graduando, bem como a definição quanto à supervisão e o acompanhamento do Estágio.

Art. 9°. O relatório das atividades desenvolvidas durante o Estágio de Docência 
é apresentado até 60 dias, após o término do Estágio, contendo avaliação do professor 
regente, supervisor do Estágio:

I - O relatório final do Estágio, aprovado pelo professor regente, é submetido ao 
Colegiado do Programa, para análise e aprovação;

II - após aprovação do relatório final do Estágio pelo Colegiado do Programa, a 
secretaria emite um certificado de participação nas atividades de Estágio Docente e lança 
a mesma informação no histórico do estagiário;

III - o relatório de atividades é apreciado pelo Colegiado do PPGL e 
encaminhado ao Conselho Departamental do curso de graduação para ciência.

Art. 10. O Estágio de Docência não cria vínculo empregatício de qualquer 
natureza com a UNICENTRO, devendo o estagiário estar segurado contra acidentes 
pessoais.

Art. 11. Casos omissos ou situações não descritas serão analisados pelo 
colegiado do PPGL ou por outros órgãos competentes.

Home Page:  http://www.unicentro.br

Campus Santa Cruz: Rua Salvatore Renna – Padre Salvador, 875 – Cx. Postal 3010 – Fone: (42) 3621-1000 – FAX: (42) 3621-1090 – CEP 85.015-430 – 
GUARAPUAVA – PR

Campus CEDETEG: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Fone/FAX: (42) 3629-8100 – CEP 85.040-080 – GUARAPUAVA – PR
Campus de Irati: PR 153 – Km 07 – Riozinho – Cx. Postal, 21 – Fone: (42) 3421-3000 – FAX: (42) 3421-3067 – CEP 84.500-000 – IRATI – PR 

http://www.unicentro.br/


Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

                                                              Guarapuava, 04 de setembro de 2013.
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ANEXO II SOLICITAÇÃO PARA ESTÁGIO DE DOCÊNCIA

MESTRANDO(A): 

ORIENTADOR(A): 

(   ) BOLSISTA DA AGÊNCIA:                                               (  ) NÃO BOLSISTA

DATA DE INÍCIO DE RECEBIMENTO DA BOLSA:

CURSO DE GRADUAÇÃO EM QUE SERÁ REALIZADO O ESTÁGIO:

PROFESSOR REGENTE:

DISCIPLINA:

DATA PREVISTA PARA INÍCIO E TÉRMINO DO ESTÁGIO:

                    

INFORMAÇÕES

A solicitação de Estágio de Docência deverá ser requerida à Coordenação do Curso de Pós-
Graduação em Letras, no ato de efetivação da matrícula, no semestre em que será realizado o 

Estágio. O pedido deve ser assinado pelo(a) professor(a) orientador(a) do mestrando, no PPGL, 
e pelo(a) professor(a) regente da disciplina, com titulação de Doutor, no curso de graduação em 

que será efetivado seu estágio. Essa solicitação deve conter o Plano de Atividades a ser 
desenvolvido no estágio de docência.

Guarapuava, ____de_______________ de 20___.

Assinatura 
Mestrando(a)

Assinatura Professor(a) Orientador(a) no 
PPGL

Assinatura Professor(a)
 Regente
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ANEXO III - PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO DE DOCÊNCIA

MESTRANDO(A):
Orientador(a):

(    ) Bolsista, Agência:                                                                                                    (     ) Não bolsista

Número de horas do estágio de docência:________ h/a
Obs. Para bolsistas Capes o número de horas do estágio de docência será de mínimo de 60 horas; para não     bolsistas   o número de 
horas do estágio de docência compreenderá entre 40 e 60h/a.

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A): 
(em cada item especificar o tipo de atividade que será desenvolvida, se for o caso, e a carga horária em cada atividade)

Curso de Graduação em:                                                                            (    ) Diurno           (    ) Noturno

Disciplina:                                                                                              

Disciplina vinculada ao Departamento de:

Professor(es) Responsável(eis) pela disciplina na Graduação:

Supervisor(a) do estágio na disciplina:

Data de início do estágio: Data de término do estágio:

Carga horária de regência em sala de aula: __________
Anexar Programa da aula teórica (no limite de 20% do total das aulas da 
disciplina, sendo indispensável a presença do docente responsável pela 
disciplina. Definir quais assuntos serão ministrados pelo estagiário bem 
como, a carga horária de cada tópico).

Semestre:

Carga horária em auxílio em aula prática:
Anexar Programa de atividades aula prática.

Carga Horária de outras atividades didáticas:
Anexar Detalhamento de outras atividades (elaboração de apostilas,  
correção de exercícios, revisão bibliográfica, e outros).

Guarapuava, ______/_______/______

______________________                   __________________________                   ____________________________
Mestrando(a)        Orientador(a)                                          Supervisor(a) do estágio

PARECER DA COORDENAÇÃO DO PPGL:

De acordo, em  ____ de _____ de ____.                                                      ________________________________________
                                                                                                            Assinatura

PARECER DO COLEGIADO DO PPGE:

APROVADO em reunião do Colegiado do PPGL, conforme Ata N° ________, de _____/_____/20____.       
                                                               

_____________________________________
      Assinatura Presidente do Colegiado

ANEXO IV - RELATÓRIO – ESTÁGIO DE DOCÊNCIA
MESTRANDO(A):
Orientador(a):

(    ) Bolsista, Agência:                                                                                                                      (     ) Não bolsista

Orientador(a): 

Número de horas do estágio de docência:                                                   Semestre: 

Data de início do estágio:                                            Data de término do estágio: 

Disciplina da graduação que estagiou:                                                                                 

Curso de graduação em:                                                                                  (    ) Diurno           (    ) Noturno

Professor(es) responsável(eis) pela disciplina na graduação:

Supervisor(a) do estágio na disciplina:

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO(A) MESTRANDO(A) 
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a. O relatório deverá ser elaborado pelo(a) mestrando(a), descrevendo cada atividade desenvolvida,conforme detalhamento a seguir.

b. Quaisquer alterações relacionadas ao projeto específico inicial deverão ser acompanhadas de justificativa.

c. Deverá constar do relatório uma autoavaliação do(a) mestrando(a).

Data: ______/_______/______                                          Mestrando(a)  _____________________________

AVALIAÇÃO DO SUPERVISOR DO ESTÁGIO NA DISCIPLINA

(   ) A -excelente (   ) B -bom (   ) C -regular (   ) D -deficiente (   ) E -reprovado (   ) I -incompleto

Frequência :                    %
Observações/Comentários: 
    
         __________________________                                                        _______________________________

     Orientador(a)                                                                               Supervisor(a) do estágio

PARECER DA COORDENAÇÃO DO PPGL

(      ) Aprovado    (      ) Não Aprovado . Observações: 

Guarapuava, ____ de _____ de 20______.                                     ____________________________________________
                                                                                                                            Assinatura Coordenação do PPGL

PARECER DO COLEGIADO DO PPGE

APROVADO em reunião do Colegiado do PPGL, conforme Ata N° _________, de _____/_____/20____.  
                                                                                   

                                                                                 ____________________________________
                                                                                                                Assinatura do(a) Presidente do Colegiado.

1. APRESENTAÇÃO (apresentar, sucintamente, em forma de texto, o trabalho realizado – máximo de 100 
palavras)
2. IDENTIFICAÇÃO
Instituição: 
Departamento responsável: 
Disciplina: 
Professor responsável pela disciplina: 
Turma: 1o Ano (Disciplina obrigatória para Bacharelado e Licenciatura)
Período: _____________ semestre de _____
Carga horária:
Estagiário: 
Orientador: 
3. JUSTIFICATIVAS DO ESTÁGIO
4. OBJETIVOS DO ESTÁGIO NA DISCIPLINA
(Incluir aqui informações sobre a natureza do estágio tais como objetivos, oferta de aulas práticas ou teóri-
cas, enfoque dado aos conteúdos, etc.)
5. DESENVOLVIMENTO
(Incluir aqui o cronograma das atividades efetivamente realizadas, informando datas, procedimentos e re-
cursos metodológicos e carga horária cumprida. Anexar, se for o caso, textos e roteiros elaborados.)
Exemplo:
5.1. atividades de aulas teóricas ou práticas/observação:

• Indicar quais aulas acompanhou junto ao professor supervisor;
• Dias e temas trabalhados.

5.2. Descrever atividades de preparação de aulas:
• indicar a carga horária utilizada para a preparação;
• a bibliografia estudada;
• a confecção de material didático.

5.3. Descrever as atividades relacionadas à prática de ensino destacando:
• quantas aulas foram dadas (lembrando os limites estabelecidos nas normas);
• dias e horários;
• conteúdos ministrados;
• apresentar uma síntese do conteúdo;
• descrever a metodologia de ensino e avaliação.

5.4. Participação em atividades extraclasse ou seminários:
• indicar se houve participação em atividade extraclasse
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• de que natureza elas foram
• descrevê-las e indicar o tempo gasto com as mesmas.

5.5. Eventos científicos ligados ao estágio de docência:
• descrever se houve participação em eventos científicos ligados ao estágio; 
• descrever o tipo de atividade desenvolvida no evento e que tipo de ligação teve com o estágio.

6. PARECER E ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA
7. AVALIAÇÃO E ASSINATURA DO ALUNO DE MESTRADO SOBRE O ESTÁGIO DE DOCÊNCIA (em 
que medida essa atividade contribuiu para formação profissional do aluno de mestrado).
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
9. BIBLIOGRAFIA REFERENCIADA E CONSULTADA
10. ANEXOS (planos de aula e outros documentos que julgue necessário).
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