
 
Para participação na disciplina  

“Estágio Supervisionado de Capacitação Docente - PESCD” 
 o pós-graduando deverá: 

 
1) Escolher a disciplina de graduação de seu interesse (consulte o orientador). 
 
2) Elaborar, juntamente com o professor responsável pela disciplina na graduação, o 

Plano de Atividades do Estagiário (Anexo 1). O professor responsável pela 
disciplina na graduação não precisa ser necessariamente o orientador. 

 
3) Entregar o Plano de Atividades do Estagiário na secretaria do PPGGEv (o 

calendário será enviado por e-mail).  
 

4)  Ao final do Estágio, encaminhar a secretaria do PPGGEv o Relatório de Atividade 
(Anexo 2), com parecer do professor responsável pela disciplina da graduação em 
que o estágio foi realizado. 

 
5) Caberá ao docente responsável pela disciplina PESCD, após avaliação do relatório 

final, atribuir ao pós-graduando o conceito final da disciplina.  
 

6) Ler atentamente as NORMAS DA DISCIPLINA PESCD (Anexo 3). 
 



ANEXO 1 
PLANO DE ATIVIDADES 

 
Aluno de pós-graduação:____________________________________________________________ 
 
Professor responsável pela disciplina da graduação: ______________________________________ 
 
Disciplina: _______________________________________________________________________ 
 
Curso: __________________________________________________________________________ 
 
Período: ___________________________________Turma:________________________________ 
 
1. Justificativa pormenorizada da participação do aluno no programa, onde fiquem evidenciadas a 
convivência da participação e os reflexos da colaboração na disciplina. 
 
2. Tarefas a serem desenvolvidas pelo aluno e respectiva carga horária semanal: 
 

 Tópicos de eventuais aulas (teóricas, práticas, exercícios, projetos) que serão auxiliados pelo 

aluno. 

 Textos que serão gerados. 

 Participação em atividades de avaliação do aprendizado dos alunos inscritos. na disciplina. 

 Atendimento às atividades em classe e extra-classe. 

 

3. Cronograma de desenvolvimento das atividades em função do programa da disciplina. 
 
 
___________________________   ___________________________ 
 Assinatura do Prof. responsável                 Assinatura do Prof. orientador 
  pela disciplina da graduação       no Programa de Pós-Graduação 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
                                                   Assinatura do aluno de 

aluno de Pós-Graduação 
 
             



ANEXO 2 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 
 
O relatório de atividades, a ser elaborado pelo aluno, deverá conter, no mínimo, os 

seguintes aspectos: 

1 – Descrição de todas as atividades realizadas e respectiva carga horária (aulas, 

atividades extra-classe, avaliação de aprendizagem etc). 

2 – Avaliação do impacto de sua participação na disciplina para a melhoria da 

aprendizagem dos alunos de graduação e sugestões (se houver) para o aprimoramento 

da disciplina.  

3 – Avaliação crítica de sua participação nas diferentes atividades, incluindo, aqui, 

a relativa aos eventos destinados à discussão de temas relacionados ao processo ensino-

aprendizagem. 

4 – Sugestões para melhoria do PESCD 

O relatório de atividades deverá ser assinado pelo professor responsável pela 

disciplina da graduação, pelo aluno de Pós-Graduação e pelo orientador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 
 

NORMAS DA DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE CAPACITAÇÃO 
DOCENTE (PESCD) 
PPGGEV/UFSCar 

 
 
(1) De acordo com as Portarias GR No. 312/97, UFSCar, 1997 e CAPES Nº 76 de 
14/04/2010: (a) O Programa de Estágio Supervisionado de Capacitação Docente 
(PESCD) é destinado a aprimorar a formação de discentes de pós-graduação, oferecendo 
lhes adequada preparação pedagógica, por meio de estágio supervisionado em atividades 
didáticas de graduação. (b) A participação do pós-graduando de mestrando e doutorado 
no PESCD limita-se ao prazo máximo de 02 (dois) semestres letivos. (c) Podem participar 
do PESCD os alunos regularmente matriculados nos cursos de pós-graduação, mestrado 
ou doutorado, da UFSCar. (d) As atividades desenvolvidas pelo pós-graduando no âmbito 
do PESCD têm a natureza de estágio curricular e não geram vínculo empregatício de 
qualquer espécie com a Universidade Federal de São Carlos. (e) No âmbito dos Centros 
da UFSCar, o PESCD é coordenado pela CPG do curso a que está vinculado o pós-
graduando. (f) O PESCD é obrigatório aos alunos de doutorado bolsista CAPES e 
opcional para os demais alunos. 
 
(2) A conclusão da disciplina “Estágio Supervisionado de Capacitação Docente” (PESCD) 
dá origem a créditos correspondentes no curso de pós-graduação, em quantidade 
determinada pela CPG-PPGGEv de 2 créditos (30 horas). 
 
(3) O professor de ensino fundamental e médio que comprove tais atividades poderá ser 
dispensado do PESCD. Para tanto, ele deverá apresentar um documento da instituição de 
ensino, com assinatura do responsável, contendo as seguintes informações para cada 
disciplina ministrada: Nome da disciplina; Carga horária da disciplina; Ementa da 
disciplina. Essa documentação será encaminhada para análise e, se aprovada, a 
equivalência será de 1 PESCD para cada 30 horas aula do professor do ensino 
fundamental e médio.  
 
(4) O docente de ensino superior e que comprove tais atividades poderá ser dispensado 
do 
PESCD. Para tanto, ele deve apresentar um documento da instituição de ensino superior, 
com assinatura do responsável pelo curso na instituição, contendo as seguintes 
informações para cada disciplina ministrada: Nome do curso de graduação; Carga horária 
da disciplina; Ementa da disciplina. Essa documentação será encaminhada para análise 
e, se aprovada, a equivalência será de 1 PESCD para cada 30 horas aula do docente de 
ensino superior. 
 
(5) Recomendações: 
É recomendável que o aluno PESCD frequente durante todo o semestre letivo as aulas da 
disciplina à qual se inscreveu. O PPGGEv entende que vivenciar um ambiente real de 
sala de aula, ficando exposto às estratégias e práticas educacionais do professor da 
disciplina em muito colaborará para a formação do pós-graduando, no que diz respeito à 
aquisição de experiência das formas como se processam a aquisição e a transmissão de 
conhecimento. 
 



(6) A nota de desempenho do(a) aluno(a) no cumprimento das atividades realizadas, 
constantes do Plano de Atividades, será atribuída pelo professor(a) responsável pela 
disciplina PESCD no PPGGEv.  
 
(7) De acordo com o definido pelo Ofício 028/99/PR/CAPES, que institui o estágio de 
docência na graduação, é vedada a atribuição ao estagiário de responsabilidade por 
atividades de avaliação de discentes da graduação. As atividades do estágio de docência 
deverão ser compatíveis com a área de pesquisa do pós-graduando. A carga horária 
máxima do estágio docência será de 4 horas semanais. O total de horas-aula assumidas 
pelos estagiários de uma disciplina não excederá, em qualquer caso, a 30% (trinta por 
cento) da carga horária da disciplina de graduação. O estagiário poderá assumir no 
máximo duas aulas sem a presença do docente responsável pela disciplina na graduação. 
 

 

 

 

 

 


