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INFORMAÇÕES DA DISCIPLINA

DISCIPLINA: (

) Obrigatória / ( X ) Optativa

Código
20054

Denominação
Estágio em Docência

Professor Coordenador

Carga Horária:
Créditos

Teórica

Prática

Total

4

4

-

4

Orientador(a) do(a) discente

Programa

Mestrado em Ciências Ambientais

Área de Concentração

Meio Ambiente e Sustentabilidade

Linha de Pesquisa

60h

I - Uso sustentável e conservação do Pantanal, Amazônia e
Cerrado
II - Análise socioambiental do Pantanal, Amazônia e Cerrado

OBJETIVO:

O estágio de docência é parte integrante da formação do pós-graduando, objetivando a
preparação para a docência e contribuir para a formação didático-pedagógica do aluno
de Pós-Graduação Stricto Sensu e a qualificação do ensino de graduação.
O estágio em docência é exigência da CAPES para os bolsistas do Programa de
Demanda Social/CAPES.

DAS ATIVIDIDADES DESENVOLVIDAS:
O bolsista deve realizar atividades planejadas em conjunto com um professor do
Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais, que esteja ministrando disciplina
em curso de graduação da UNEMAT. A disciplina escolhida deve ser compatível com a
área de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais “Meio
Ambiente e Sustentabilidade”, e inserida nas linhas de pesquisa “Uso sustentável e
conservação da biodiversidade do Pantanal, Amazônia e Cerrado; ou Análise
socioambiental do Pantanal, Amazônia e Cerrado”. O estágio é composto de atividades
curriculares definidas como a participação do aluno de pós-graduação em atividades de
ensino nos cursos de graduação da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

a) Para efeitos de atividades de ensino, considerar-se-ão:
I -ministração de aula teórica e prática;
II -participação em avaliação parcial de conteúdos programáticos, teóricos e práticos;
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III - aplicação de métodos ou técnicas pedagógicas, como estudo dirigido, seminários,
dentre outros.

b) O aluno matriculado no estágio de docência não pode, em nenhum caso, assumir a
totalidade das atividades de ensino que integralizam a disciplina em que atuar, bem como
ministrar aulas sem a supervisão do professor responsável pela disciplina;
c) A participação do bolsista de pós-graduação no estágio de docência não criará vínculo
empregatício e nem será remunerada;
d) Poderão atuar simultaneamente mais de um aluno de pós-graduação em cada
disciplina.
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