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DOCÊNCIA ORIENTADA 

O Estágio de Docência é uma atividade curricular para os discentes do Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica- PGMEC, que se apresenta como 

disciplina denominada Docência Orientada (APG 303 ou APG 304), sendo definida 

como a participação de aluno de pós-graduação em atividades de ensino na educação 

superior da UFSM, servindo para a complementação da formação pedagógica dos pós-

graduandos. 

 

São consideradas atividades de Docência Orientada: 

o ministrar um conjunto pré-determinado de aulas teóricas ou práticas que 

não exceda a trinta por cento do total de aulas da disciplina da graduação; 

o auxiliar na preparação de planos de aula e atuar no atendimento extra-

aula aos discentes; 

o participar em avaliação parcial de conteúdos programáticos, teóricos e 

práticos; e aplicar métodos ou técnicas pedagógicas, como estudo 

dirigido, seminários, etc. 

o Verificar Instrução Normativa UFSM 003/2022 Link: 

 

Na disciplina de Docência Orientada, o aluno do PGMEC deve destinar no 

máximo, 2 horas, frente ao aluno de graduação através de aula(s) com a respectiva 

avaliação dos conteúdos ministrados. O restante do tempo será destinado a outras 

atividades, como auxiliar na preparação das aulas, atuar no atendimento extra-aula aos 

alunos, participar em avaliação parcial de conteúdos programáticos, teóricos e práticos, 

auxiliar no desenvolvimento de métodos ou técnicas pedagógicas, como estudo 

dirigido, seminários, dentre outros, totalizando as 30 horas regimentais da disciplina de 

Docência Orientada. 

A proposta da Docência Orientada para todos os alunos envolvidos em uma 

mesma disciplina de graduação não poderá exceder em 20% a carga horária da 

disciplina de graduação. 

O orientador ou o professor responsável pela disciplina deverá assistir às aulas. 

Procedimentos para docência orientada: 

- Contactar o professor responsável pela disciplina na qual deseja efetuar o 

estágio de docência orientada e verificar se é possível atuar na disciplina; 

https://portal.ufsm.br/documentos/publico/documento.html?id=13993853
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- Solicitar informações sobre a disciplina para montar o Plano de Docência 

Orientada conforme modelo, em duas vias assinadas e rubricadas pelo orientador, 

pelo professor responsável pela disciplina e pelo aluno. 

O Plano de Docência Orientada deve ser aprovado pelo Colegiado do PGMEC 

e pelo colegiado do departamento ao qual a disciplina pertence. 

A docência orientada só poderá iniciar após a aprovação dos dois colegiados, 

atentar a este critério a fim de definir o cronograma de atividades. 

 

 Modelo: 

Plano de Trabalho para Docência Orientada 

1. Identificação 

Aluno: 

Nível: Mestrado 

Orientador: 

Disciplina a ser ministrada: 

Professor Responsável pela Disciplina: 

Lotação da Disciplina: 

Semestre Letivo: 

2. Objetivos 

Os objetivos da docência orientada que servirão de guia para esta experiência 

são: 

* 

* 

3. Dados da Disciplina a ser ministrada 

3.1 Identificação da Disciplina: 

Disciplina: 

Código: 

Tipo: 

Departamento: 

Carga Horária: 

3.2 Objetivos da Disciplina: 
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Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de: 

3.3 Ementa: 

3.4 Programa 

4. Programação da Docência Orientada 

4.1 Preparação 

4.2 Plano de aula (objetivos, métodos, recursos didáticos, cronograma, 

avaliação, 

bibliografia) 

4.3 Cronograma da docência orientada 

4.4 Ferramenta de avaliação da docência orientada 

4.5 Relatório da docência orientada 

5. Bibliografia 

Local/data 

Assinatura e rubricas em todas as páginas do orientador, do professor 

responsável pela disciplina e do aluno 

Enviar a coordenação via email/ PDF 


