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INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 001 

Define critérios para o Estágio de Docência no PPGCITI 

I - Da obrigatoriedade do estágio de docência: 

1. Aos discentes do Programa é obrigatória a realização do Estágio de Docência. 

2. É vedado aos discentes matriculados no Estágio de Docência assumir a totalidade das 

atividades de ensino, realizar avaliação nas disciplinas às quais estiverem vinculadas ou 

atuarem sem supervisão em sala de aula. 

3. O Pós-graduando só poderá iniciar o Estágio de Docência após a homologação do seu 

processo pelo Conselho de PPGCITI. 

4. O professor da turma na qual se realiza o estágio, avaliará o mestrando-estagiário, emitindo 

parecer sobre o seu desempenho. 

5. Cabe ao professor orientador de estágio, avaliar o mestrando-estagiário, emitindo parecer 

sobre o seu desempenho, atribuindo conceito, conforme critérios descritos na Ficha de 

Avaliação do Estágio de Docência (ficha anexa).  

6. O Pós-graduando deverá ter o seu desempenho em sala de aula avaliado pelo professor da 

turma na qual realiza o estágio (ficha anexa).  

7. Os alunos/as do PPGCITI que já atuam no magistério superior estão dispensados do estágio 

de docência, bem como aqueles que comprovem experiência de no mínimo 12 meses de 

docência em qualquer universidade, nos últimos 04 anos. 

 

II - O Estágio de Docência obedece aos seguintes critérios: 

1. A duração mínima do Estágio de Docência é de um semestre, com carga horária mínima de 

60h. 

2. O Estágio de Docência deve ser em disciplina compatível com a Linha de Pesquisa do 

PPGCITI. 

3. De acordo com o Regimento Interno do Mestrado em Cidades: Territórios e identidades, são 

consideradas atividades do Estágio de Docência: 

 

III - Atividades obrigatórias: 

1. Planejamento e acompanhamento de aulas em cursos de graduação. 
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IV - Atividades complementares:  

1. Acompanhamento de monitorias das disciplinas de cursos de graduação do CAAB e de outros 

campi da UFPA. 

2. Co-orientação de alunos de graduação bolsistas de Iniciação Científica do CAAB e/ou de 

outros campi da UFPA. 

3. Participação na execução de projetos de extensão devidamente registrados na 

PROEX/UFPA. 

4. Apresentação de palestras, conferências, ministração de cursos e oficinas para alunos de 

graduação em eventos organizados pelas faculdades do CAAB, DPPG, PPGCITI e/ou outros 

campi da UFPA. 

5. Acompanhamento de professores dos cursos de graduação da UFPA em aulas práticas 

internas ou externas ao Campus de Abaetetuba. 

 

Abaetetuba, 13 de dezembro de 2018 

 

 

 


