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O estágio docente é obrigatório para os cursos de mestrado e doutorado. As atividades 
docentes deverão ser realizadas de acordo com a combinação entre o aluno e seu orientador, 
com cargas horárias diferentes para mestrado e doutorado. Todas as atividades do estágio 
docente realizadas pelos alunos serão supervisionadas pelo orientador e estão listadas a seguir. 
 
Mestrado: 
Os mestrandos deverão ministrar aulas e/ou exercer outras atividades docentes em sala de aula, 
de acordo com combinações prévias com seu orientador, com carga horária mínima de 15 
horas/aula, por no mínimo um ou no máximo dois semestres. Os mestrandos devem estar 
presentes em pelo menos 85% das aulas. Os mestrandos bolsistas deverão realizar outras 
atividades (orientação de mono, orientação de alunos de IC, supervisão de estágio etc.), sendo 
estas opcionais aos não bolsistas. As atividades docentes, assim como as outras atividades, 
devem ser realizadas, em pelo menos 25% das ocorrências, com a presença do orientador. 
 
Doutorado: 
Os doutorandos deverão ministrar aulas e/ou exercer outras atividades docentes em sala de 
aula, de acordo com combinações prévias com seu orientador, com carga horária mínima de 30 
horas/aula, por no mínimo dois ou no máximo três semestres. Os doutorandos devem estar 
presentes em pelo menos 85% das aulas. Os doutorandos bolsistas deverão realizar outras 
atividades (orientação de mono, orientação de alunos de IC, supervisão de estágio etc.). As 
atividades docentes, assim como as outras atividades poderão ser realizadas sem a presença do 
orientador. 
 
O Quadro abaixo resume as atividades dos mestrandos e doutorandos, com e sem bolsa. 
 

Atividades docentes Mestrado Bolsistas M Doutorado Bolsistas D 

Condição Obrigatório Obrigatório Obrigatório Obrigatório 

Nº de horas/aula por semestre 15h. 15h. 30h. 30h. 

Nº de Semestre Mínimo: 1 
Máximo: 2 

Mínimo: 1 
Máximo: 2 

Mínimo: 2 
Máximo: 3 

Mínimo: 2 
Máximo: 3 

Presença do orientador Sim (pelo 
menos 25%) 

Sim (pelo 
menos 25%) 

Não Não 

Outras atividades 
(Orientação de mono, orientação de 
alunos de IC, supervisão de estágio etc.) 

Opcional Obrigatório  
 

Opcional Obrigatório  
 

 

O orientador deverá apresentar um relatório de atividades docentes, cujo modelo se encontra 

na página seguinte. 

 

 

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL - INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA UERJ 

PROGRAMA DE ESTÁGIO EM DOCÊNCIA - PED - RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

NOME DO ALUNO: _____________________________________________________________ 

NÍVEL:   Doutorado (     )   Mestrado (    )                Bolsista (    )     Não Bolsista (     ) 

  

DISCIPLINA: ____________________________________________________________________ 

NOME DO ORIENTADOR: __________________________________________________________ 

NOME DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA: _________________________________ 

PERÍODO DE ESTÁGIO (SEMESTRE E ANO): ____________________________________________ 

 

1. ACOMPANHAMENTO DE AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS: 

Acompanhou: (     ) 85% das aulas  (     ) todas aulas        (     ) menos que 85% das aulas             

Participação: ( _______ ) nº de horas   

 

2. PREPARAÇÃO DE AULA  

(     ) Confecção de material didático 

(     ) Planejamento de aula 

(     ) Proposta de didática e conteúdo  

(     ) Apresentação de aula  

(     ) Preparação e participação em sistemas de avaliação  

 

3. PARTICIPAÇÃO EM SUPERVISÕES E AULAS PRÁTICAS: 

(     ) Supervisão de IC  

(     ) Supervisão de Monografias de final de curso  

(     ) Supervisão de Estágio  

 

4. ATIVIDADES GERAIS: 

(     ) Preparação de relatórios  

(     ) Preparação de material para publicação  

(     ) Outras  

 

5. Avaliação final do orientador sobre o aluno:  

(     ) O aluno atendeu as exigências                             (     ) O aluno não atendeu as exigências     

Observações (opcional): 

Data: __________________ Assinatura do orientador: __________________________________ 

 

6. Autoavaliação do aluno (opcional): 

 


