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Instrução Normativa 03/2016 - PPGTCA 

 

Estabelece os procedimentos e normas gerais 

para a disciplina de Estágio Docente no âmbito 

do Programa de Pós Graduação em Tecnologias 

Computacionais para o Agronegócio - 

PPGTCA. 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Computacionais para o 

Agronegócio (PPGTCA), Nível Mestrado Acadêmico, da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, Câmpus Medianeira, no uso de suas atribuições e considerando a 

necessidade de estabelecer procedimentos relativos à disciplina de Estágio Docente, no 

âmbito do PPGTCA, estabelece: 

 

1. A disciplina de Estágio Docente possui caráter obrigatório aos alunos bolsistas 

do Programa Demanda Social (DS) da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

2. Alunos regulares, pertencentes ao quadro discente do PPGTCA, bolsistas de 

outros órgãos de fomento ou não bolsistas poderão cursar a disciplina de 

Estágio Docente, seguindo todas as instruções e normas previstas no 

PPGTCA, devendo solicitar matrícula na referida disciplina quando esta for 

ofertada. 

3. As atividades da disciplina de Estágio Docente compreendem a participação 

em atividades didático-pedagógicas nos cursos de graduação da UTFPR, tais 

como a elaboração e revisão de material didático, preparação e apresentação 

de aulas teóricas e/ou práticas, aplicação ou desenvolvimento de métodos ou 

técnicas pedagógicas, acompanhamento de estudos dirigidos, seminários e 

minicursos. 

4. A carga horária total que deverá ser realizada pelo aluno em Estágio de 

Docência será de 15 (quinze) horas, não sendo computados créditos para esta 

atividade, apesar de que, deverá constar no histórico escolar do aluno com 

disciplina de Estágio Docente. 

5. O aluno que comprovar ter experiência de docência em cursos de graduação, 

nos quantitativos mínimos indicados nesta instrução normativa, poderá 

solicitar a validação da disciplina se assim desejar. 

6. O Estágio de Docência deve ser realizado dentro do período compreendido 

entre o terceiro e o sexto quadrimestres, a partir da data de ingresso do aluno. 

7. As atividades do Estágio de Docência serão desenvolvidas sob a 

responsabilidade e o acompanhamento efetivos do Professor Responsável pela 

disciplina do curso de graduação, e sob a supervisão do orientador do aluno 

no âmbito do PPGTCA, assim como pelo professor responsável pela disciplina 

de Estágio Docente. 

8. A solicitação de realização de Estágio de Docência deve ser feita por meio de 

um formulário específico apresentado no Anexo I deste edital. 

9. As atividades a serem realizadas pelo aluno em Estágio de Docência deverão 

constar em um plano de estágio (anexo II), devendo este ser, previamente 

apreciado e aprovado pelo professor responsável pela disciplina do curso de 

graduação; pelo orientador do discente no âmbito do PPGTCA; pelo colegiado 
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do PPGTCA; e pela coordenação do curso de graduação a qual a disciplina 

está vinculada. 

10. Caberá ao professor responsável pela disciplina do curso de graduação, assim 

como, o orientador do discente em Estágio de Docência, avaliar o desempeno 

e frequência do aluno, relativos às atividades propostas no plano de estágio. 

Ao final da disciplina, deverá ser preenchido o formulário de avaliação de 

desempenho do aluno (Anexo III), sendo atribuído um conceito. 

 

Os casos omissos referentes a esta Instrução Normativa devem ser deliberados 

pelo Colegiado do PPGTCA. 

 

 

 

Essa Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

 

Medianeira, 27 de outubro de 2016 

 

 

 

_____________________________ 

Prof. Dr. Claudio Leones Bazzi 

Coordenador do PPGTCA – UTFPR 

 


