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Norma interna 001/2020 – PPGCOM/UFPR 

Regulamento do Estágio de Docência 

 
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade 
Federal do Paraná, no uso das suas atribuições legais e regimentais, considerando:  
- A Resolução 32/17–CEPE, a qual estabelece normas gerais únicas para os cursos 
de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) da Universidade Federal do 
Paraná e 

- As normas internas do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
Universidade Federal do Paraná 

 
RESOLVE:  

 
Estabelecer regras e procedimentos para a realização de Estágio de Docência pelos 
discentes do Programa de Pós-Graduação em Comunicação. 
 
Da realização do estágio de docência 

 
Art. 1o O pós-graduando em Estágio de Docência é um aluno regularmente 
matriculado em curso de Mestrado ou Doutorado da Universidade que, no exercício 
de suas atribuições como estagiário docente, tem a oportunidade de realizar formação 
para a docência em disciplinas dos cursos de graduação nas condições deste 
Regulamento. 
§ 1o O Estágio de Docência é obrigatório para todos os alunos do curso de Doutorado 
e para todos os alunos bolsistas do curso de Mestrado. 
§ 2o O aluno não bolsista regularmente matriculado em curso de Mestrado poderá 
realizar o Estágio de Docência, mediante indicação do orientador.  
§ 3o A realização do estágio de docência deverá ser desenvolvida em disciplinas de 
graduação e contemplar, pelo menos parcialmente, atividades em sala de aula, 
sempre na presença do orientador do estágio. 
 
Art. 2o O Estágio de Docência do pós-graduando deve ser requerido pelo aluno, a 
partir da matrícula nesta atividade. 
§ 1o A carga horária máxima do Estágio de Docência será de 4 horas semanais. 
 
Art. 3o O pós-graduando em Estágio de Docência será subordinado ao professor 
orientador de sua dissertação/tese, na disciplina de graduação em que este último 
ministra aulas ou, com anuência deste, em outras disciplinas de graduação, quando a 
orientação do estágio de docência poderá ser desenvolvida por doutores com regime 
de dedicação em tempo integral. 
§ 1o O estágio deverá realizar-se ao longo de, no mínimo, um semestre, a critério do 
orientador. 
§ 2o O estagiário colaborará em atividades teóricas e/ou práticas em disciplinas de 
graduação. 
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§ 3o O estágio não poderá coincidir com dias e horários de atividades no PPGCOM, 
interrompendo e/ou prejudicando o fluxo de formação do mestrando/doutorando. 
§ 4o Admite-se a dispensa do Estágio de Docência no seguinte caso: 
- Quando docente de ensino superior, mediante comprovação das atividades; 
 
Art. 4o São atribuições do pós-graduando em Estágio de Docência: 
a) Colaborar com o professor responsável pela disciplina: 
- em atividades complementares necessárias ao bom andamento das aulas; 
- no desenvolvimento de seminários, na divulgação de pesquisa ou outras atividades 
que objetivem acréscimos aos conhecimentos trabalhados em aula; 
- na confecção e apresentação de material didático e busca de bibliografia necessária 
ao bom funcionamento da disciplina; 
- no atendimento especial em relação à orientação de trabalhos de alunos 
regularmente matriculados na disciplina; 
- em atividades de pesquisa relacionadas diretamente ao contexto da disciplina em 
que é realizado o estágio. 
 
Art. 5o É facultado ao pós-graduando em Estágio de Docência, ministrar e organizar 
mini-cursos e seminários relacionados com os trabalhos de Dissertação e Tese;  
§ 1o Os mini-cursos e seminários poderão ser ministrados sem a presença do 
orientador. 
§ 2o Não haverá atribuição de notas e avaliação dos ouvintes dos mini-cursos e 
seminários. 
§ 3o É facultada a oferta de certificados de horas extra-curriculares aos ouvintes dos 
mini-cursos e seminários. 
 
Art. 6o São atribuições do professor responsável pelo pós-graduando em Estágio de 
Docência: 
a) controlar a frequência estabelecida na proposta homologada pela Comissão de 
Estágio de Docência; 
b) orientar continuamente as tarefas propostas ao pós-graduando; 
c) avaliar as atividades do pós-graduando e emitir parecer conclusivo ao final do 
Estágio de Docência. 
 
Art. 7o - É vedado ao pós-graduando em Estágio de Docência: 
a) ministrar aulas teóricas e/ou práticas em substituição ao professor responsável pela 
disciplina de graduação; 
b) atribuir notas em trabalhos e/ou exercícios de avaliação do aproveitamento. 
 
Art. 8o É vedado ao professor responsável pelo pós-graduando em estágio de 
docência: 
a) fazer-se substituir em toda e qualquer atividade no âmbito da Universidade; 
b) eximir-se de responsabilidades inerentes à docência na disciplina de graduação 
definidas, semestralmente, no departamento ao qual a disciplina está vinculada. 
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Art. 9o A avaliação do aproveitamento do estagiário docente será realizada com base 
em critérios estabelecidos sob a responsabilidade do orientador. 
 
Art. 10o. O exercício das funções do estagiário docente não desobriga o aluno de 
nenhum de seus deveres acadêmicos. 
 
Art. 11o. O estagiário docente não terá nenhum vínculo empregatício com a 
Universidade. 
 
Art. 12o. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos, em primeira 
instância, pela Comissão de Estágio de Docência e, em segunda instância, pelo 
Colegiado do PPGCOM. 
 
Do plano de atividades 

 
Art. 14o. A realização do estágio de docência está sujeita à aplicação de um plano de 
atividades que deverá ser encaminhado ao professor-orientador do estágio de 
docência.  
§1o O plano de atividades deve especificar o tipo de tarefas que serão desenvolvidas 
pelo pós-graduando ao longo do período de Estágio-Docência definido. 
 
Do processo de avaliação 

 

Art. 15. O estágio de docência passará por um processo de avaliação nos seguintes 

termos: 

§1o A avaliação do pós-graduando será realizada pelo professor orientador do Estágio 

de Docência, que deverá atribuir nota no SIGA; 

§2o O critério de avaliação do Estágio de Docência será o cumprimento da frequência 

de sua carga horária em no mínimo 75% e do plano de atividades a que foi submetido. 

§3o O pós-graduando deverá entregar, ao final de cada período letivo, um relatório 

sobre sua experiência no Estágio de Docência e sobre a contribuição do mesmo para 

a sua formação de pós-graduação. 

§4o A reprovação na avaliação do Estágio de Docência implica o cancelamento da 

bolsa. 

 
Da comprovação do estágio docência  
 
Art. 16. Para o caso de pós-graduandos que já atuam/atuaram na docência é possível 
validar o estágio docência. Não serão aceitos, conforme normativa da CAPES 
76/2010, qualquer outra substituição ao estágio docência que não seja a própria 
docência em outra instituição.  
 
Art. 17o. Os pedidos de validação dos Estágios de Docência deverão ser 
encaminhados à Secretaria do PPGCOM, por e-mail, em período delimitado pela 
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coordenação todo início de semestre. Não serão aceitos documentos fora do período 
estipulado.  
 
Art. 18o. O pedido encaminhado deve ter anuência do orientador (declaração 
assinada), sendo que cada semestre trabalhado equivale a um semestre de estágio 
docência.  
 
Art. 19º. O estágio de docência – tanto em casos de realização quanto de validação – 
só são aceitos se realizados em cursos de graduação.  
 
Art. 20º. Para validação é necessário: declaração do curso de atuação contendo: as 
disciplinas ministradas, a respectiva carga horária e o semestre trabalhado. Não será 
aceito como documento comprobatório apenas a carteira de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


