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CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
DESENVOLVIMENTO E
MEIO AMBIENTE – PRODEMA

CURSO: Mestrado ou doutorado

RELATÓRIO DE ESTÁGIO DOCÊNCIA

RELATÓRIO DE ESTÁGIO DOCÊNCIA
(para doutorado especificar I ou II)
apresentado ao Programa de PósGraduação em Desenvolvimento e Meio
Ambiente –PRODEMA, Universidade
Federal de Pernambuco, realizado no
período de ........ à ......... de 20.......

Mestrando(a)/Doutorando(a)..........................................................................
Professor(a) responsável pela disciplina...............................................................
Professor(a) orientador(a)........................................................................
Tema da tese / dissertação .................................................

Recife
Ano

1.

APRESENTAÇÃO DO ESTÁGIO REALIZADO
Onde foi realizado, tempo em que foi realizado, horário, qual disciplina, qual
código da disciplina, período carga horária teórica, carga horária prática, qual
curso e centro da UFPE.
Pode inserir o programa da disciplina disponibilizado pelo professor.

2. ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DE AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS
(INDICAR QUAIS AULAS ACOMPANHOU, DIAS E TEMAS TRABALHADOS)
Como e quais acompanhou, de que forma acompanhou, como preparou o
plano de estágio, o que programou fazer no estágio, indicar quais aulas
acompanhou, dias e temas trabalhados pelo professor.
Pode ilustrar com um quadro resumo atividades ou de outra forma que achar
conveniente para destacar as atividades realizadas. Ex.
Data

DIA/HORÁRIO

PROGRAMAÇÃO
MÊS .....

MÊS .....

3. ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO DE AULA
Descrever como preparou aulas que ministrou, como planejou, conteúdo
trabalhado, carga horária, bibliografia, confecção de material didático, ....
Pode ilustrar com o plano de aulas que organizou, pode ilustrar com um
quadro resumo atividades ou de outra forma que achar conveniente para
destacar as atividades realizadas na preparação das aulas.
4. ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS AULAS MINISTRADAS
Descrever a quantidade de aulas que ministrou, de dias, os conteúdos
lecionados e as metodologias utilizadas em aula, bibliografia, .....
Pode ilustrar em forma de quadro indicando os dias, conteúdos ministrados,
metodologia utilizada, bibliografia.

5. ATIVIDADES EXTRA-CLASSE

Se houver atividade extra-classe da disciplina, indicar qual atividade, o tempo
de realização e o tema abordado
6. ATIVIDADES INSTRUCIONAIS OU DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA OU
OUTRAS.
Relatar se participou de alguma atividade referente à disciplina na UFPE,
como exemplo reuniões e se elaborou algum artigo ou resumo, ou ainda se
apresentou a disciplina em algum evento ou discussão.
7. AVALIAÇÃO DO ALUNO SOBRE O ESTÁGIO
Relatar como a realização do estágio contribuiu para a formação (COMO
ESSA ATIVIDADE CONTRIBUIU PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO
ALUNO, quais as dificuldades encontradas, como sanou, o que foi mais
significativo no estágio, etc....
ANEXO:
AVALIAÇÃO DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA,
Devem estar em folha separada do relatório.




No caso do professor responsável pela disciplina ser o orientador do aluno, a
avaliação deve estar em apenas uma folha, datada e assinada contendo o
desempenho do aluno-estagiário, os efeitos na melhoria da qualidade do
ensino da disciplina assim como a nota atribuída.
No caso do professor responsável pela disciplina não ser o orientador do
aluno, a avaliação deve ser feita pelo professor da disciplina, datada e
assinada contendo o desempenho do aluno-estagiário, os efeitos na melhoria
da qualidade do ensino da disciplina assim como a nota atribuída e o
professor orientador assinará a avaliação do professor responsável pela
disciplina concordando ou não com a nota atribuída.

