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PPGE/UECE 
ORIENTAÇÕES SOBRE O ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 

 

a) O estágio de docência na pós-graduação é OBRIGATÓRIO para todos os alunos 
regularmente matriculados (bolsistas e não bolsistas), isso a partir da Turma de 2012, 
conforme define a Resolução nº 821-2011/CONSU-UECE. 

b) No PPGE o estágio de docência integraliza 2 créditos complementares. 

c) Cabe ao professor orientador definir e orientar seu orientando para o cumprimento 
dessa atividade, que deve priorizar o exercício docente no ensino de graduação. 

d) O pós-graduando deve preencher requerimento de solicitação de estágio na Secretaria 
do Programa, o qual deve ser assinado pelo orientador e acompanhado do Plano de 
Estágio e do Programa da Disciplina em que o estágio será realizado. Ao final, deve ser 
apresentado relatório da atividade desenvolvida. 

e) O pós-graduando com experiência profissional sistemática e comprovada no Ensino 
Superior (graduação) pode requerer a dispensa dessa atividade na Secretaria do PPGE, 
desde que conte com a anuência de seu orientador. 

f) Os alunos da Turma 2012 do PPGE que já fizeram o estágio de docência deverão 
regularizar o cumprimento dessa atividade curricular, apresentando os documentos 
indicados no item “d” na Secretaria do PPGE. 

g) Recomenda-se que o estágio de docência seja realizado até o final do segundo 
semestre do Curso de Mestrado; e até o final do 5º semestre do Curso de Doutorado. 

PASSO A PASSO: 
 

1º passo: Preencher o Requerimento de Solicitação de Estágio de Docência (disponível na 
página do PPGE ou na Secretaria); 

2º passo: Entregar na Secretaria do PPGE o Requerimento de Solicitação de Estágio de 
Docência, juntamente com o Plano de Estágio e o Programa da Disciplina em que o estágio 
será realizado, tudo devidamente assinado pelo seu orientador; 

No caso de pós-graduandos com experiência profissional comprovada no 
Ensino Superior, preencher o Requerimento de Dispensa do Estágio de 
Docência e entregar na Secretaria do PPGE. 

3º passo: Ao final do estágio de docência o pós-graduandos deverá entregar na Secretaria 
do PPGE o Relatório Final do Estágio devidamente assinado pelo professor responsável 
pela disciplina em que o estágio foi realizado e seu professor orientador no PPGE. 
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