Governo do Estado do Ceará
Universidade Estadual do Ceará – UECE
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa – ProPGPq
Centro de Estudos Sociais Aplicados – CESA
Mestrado Acadêmico em Serviço Social, Trabalho e Questão Social-MASS

Normas relativas ao Estágio de Docência de acordo com o Regimento Interno do
MASS e a Resolução nº 821 do CONSU/UECE de 2011.
Sobre o Estágio de docência:
1) O estágio de docência constitui atividade de caráter obrigatório para todos os
(as) alunos (as) regularmente matriculados e consta da preparação e
ministração de aulas em disciplinas de cursos de graduação, em área afim, com
a supervisão do orientador e do professor da respectiva disciplina;
2) O estágio de docência poderá ser dispensado no caso do aluno comprovar
experiência maior que um ano no ensino superior;
3) O estágio de docência será realizado pelo pós-graduando, em disciplinas
ministradas na graduação por seu orientador de dissertação, ou em outras
disciplinas por este recomendada, sempre levando em consideração a área de
pesquisa que seja foco da dissertação;
4) Cumprir 02 créditos (um créditos equivale 15 horas) com carga horária de 30
horas;
5) Cabe à Coordenação do MASS a designação dos professores para cada aluno,
uma vez ouvida à disponibilidade daqueles;
6) É obrigatória a apresentação do Plano de Estágio de docência por parte do
professor orientador do Estágio de docência antes do (a) aluno (a) iniciar o
referido estágio.
São atribuições do pós-graduando em estágio de docência:
1) Colaborar com o professor responsável pela disciplina, conforme plano de
atividades previamente elaborado pelo docente, em conjunto com o estagiário;
2) Em atividades complementares necessárias ao bom andamento da disciplina:
seminários, divulgação de pesquisa ou outras atividades que objetivem acréscimos aos
conhecimentos trabalhados em aula;
3) Na confecção e apresentação de material didático e busca de bibliografia necessária
ao bom funcionamento da aula;
4) No atendimento especial em relação à orientação de trabalhos de alunos
regularmente matriculados na disciplina;
Av. Paranjana, 1700 Campus do Itaperi – 60.714-903 – Fortaleza-Ceará-Brasil – Fone:31019754
Home Page: http://www.uece.br/mass – E-mail: mass.cesa@uece.br

5) Em atividades de pesquisa relacionadas diretamente à investigação do cotidiano da
disciplina em que é realizado o estágio;
6) Apresentar relatório final de estágio, seguindo o modelo da CAPES/MEC ou alguma
adaptação que a PROPGPq venha a elaborar, sistematizando as atividades
desenvolvidas durante o estágio de docência, bem como avaliação da qualidade da
própria produção, a ser apresentado à coordenação do seu curso/programa.

São atribuições do professor responsável pelo pós-graduando em estágio de
docência:
1) Elaborar, em conjunto com o estagiário, o Plano de Atividades para o Estágio de
Docência, a ser desenvolvido pelo pós-graduando, composto por dados de
identificação do aluno, ementa da disciplina, objetivos da disciplina, atividades a serem
desenvolvidas e critérios para avaliação destas atividades;
2) Controlar a frequência do estagiário que deverá obedecer ao mesmo percentual de
75% de frequência, definido para aulas e seminários;
3) Orientar continuamente as tarefas propostas ao pós-graduando;
4)Avaliar as atividades do pós-graduando e emitir parecer conclusivo ao final do
estágio de docência.
É vedado ao pós-graduando em estágio de docência:
1) Ministrar aulas teóricas e/ou práticas sem supervisão do professor responsável pela
disciplina de graduação;
2) Atribuir graus em trabalhos e/ou exercícios de avaliação do aproveitamento;
3) Atender aos alunos da graduação sem que o orientador tenha planejado essa
atividade com ele.
É vedado ao professor responsável pelo pós-graduando em estágio de docência:
1) Transferir para o estagiário, responsabilidades inerentes à docência da disciplina de
graduação;
2) Fazer-se substituir pelo pós-graduando em toda e qualquer atividade no âmbito da
Universidade;
3) O pós-graduando em estágio de docência que tiver cumprido integralmente suas
obrigações terá direito a um Atestado a ser requerido à Coordenação do curso de
graduação em que realizou o estágio, o qual será expedido sem ônus ao
aluno/bolsista;
4) A avaliação do aproveitamento do estagiário docente será realizada pelo professor
da disciplina em que se realizou o estágio;
5)O exercício das funções do estagiário docente não desobriga o aluno de nenhum de
seus deveres acadêmicos.
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A Coordenação e a Comissão de Curso do MASS ficarão responsáveis por acompanhar
o Estágio de docência, realizando reuniões com os alunos e orientadores para avaliar o
desenvolvimento das ações voltadas ao Estágio de docência.
O não cumprimento destas normas por parte do(a) Orientador(a) ou do(a) aluno(a)
implicará em cancelamento imediato das atividades do Estágio de docência.
Fortaleza, 02 de abril de 2013.
Coordenação do MASS
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