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PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Estágio em docência

Código: VCI410009 Nº de vagas: Ilimitado

Carga horária: 30 horas Número de créditos: 2 (dois)

Pré-requisitos: Não há pré-requisitos

Docentes:
Coordenação do PPGMVCI
Professor orientador

Semestre: 2022/1 Período: Semestre letivo

Dias e horários: De acordo com os horários da(s) disciplina(s) do orientador.

EMENTA: Docência no magistério superior envolvendo atividades de ensino de preparação e 

aplicação  de  aulas  teóricas  e  práticas,  participação  em  avaliação  parcial  de  conteúdos 

programáticos  e  a  aplicação  de  métodos  ou  técnicas  pedagógicas  (estudos  dirigidos, 

seminários,  entre  outros).

METODOLOGIA DE  ENSINO:  A metodologia  de ensino será  definida pelo orientador  em 

comum acordo com o docente responsável pela disciplina na graduação. 

METODOLOGIA  DE  AVALIAÇÃO:  O  mestrando  deverá  elaborar  um  plano  de  trabalho 

(modelo padrão do PPGMVCI), que será submetido à apreciação do Colegiado Delegado no 

início do semestre, em data que será divulgada. A avaliação ficará ao encargo do professor 

responsável  pela(s)  disciplina(s)  que  avaliará  o  desempenho  do  mestrando,  frente  às 

atividades de ensino programadas  para a disciplina de estágio em docência.  Ao final  do 

semestre, o mestrando deverá entregar um relatório final (modelo padrão do PPGMVCI), no 

qual constará a nota do mestrando. 

A  aprovação  na disciplina  está  atrelada  ao  cumprimento dos  artigos  60  e  61  do 

Regimento do PPGMVCI, que determinam: 

Art. 60. A frequência é obrigatória e não poderá ser inferior a 75% (setenta e cinco por cento) 

da carga horária programada, por disciplina ou atividade.

Art.  61.  O aproveitamento em disciplinas  será  dado  por  notas  de  0  (zero)  a  10,0  (dez),  

considerando-se 7,0 (sete) como nota mínima de aprovação.
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CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: O cronograma de atividades e o conteúdo 

programático  serão  fornecidos  pelo  orientador  em  comum  acordo  com  o  docente 

responsável pela disciplina na graduação. 
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Bibliografia pertinente para a delimitação de cada assunto abordado no estágio de docência 

será fornecida pelo Orientador em comum acordo com o docente responsável pela disciplina 

na graduação. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Bibliografia  complementar  pertinente  para  a  delimitação  de  cada  assunto  abordado  no 

estágio  de  docência  será  fornecida  pelo  orientador  em  comum  acordo  com  o  docente 

responsável pela disciplina na graduação. 
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