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Instruções para Solicitação de Atividades de Tutoria e Estágio (ATEs) – ESTÁGIO DOCÊNCIA 

(De acordo com a Resolução nº 44/CPG/2010, de 9 de dezembro de 2010) 

1. O Estágio de Docência constitui-se numa atividade curricular – sob a forma de 
disciplina – voltada à preparação dos alunos para a atividade de docência no ensino 
superior. 

a. As atividades do estágio de docência deverão ser realizadas na UFSC, em nível 
de ensino de graduação; 

b. Os alunos de cursos de Mestrado poderão totalizar até 4 (quatro) créditos e 
os alunos de Doutorado até 8 (oito) créditos nesta disciplina, através de 
matrículas sucessivas, para integralização curricular; 

c. O estágio docência é obrigatório para os alunos bolsistas; 

d. Atividades de docência exercidas mediante remuneração – ainda que no 
âmbito da UFSC – não serão validadas como estágio de docência; 

e. As atividades de estágio docência deverão ser desenvolvidas 
sistematicamente ao longo de todo um semestre letivo, abrangendo o 
conjunto de atividades da disciplina; 

f. O aluno de estágio de docência não poderá, em nenhum caso, assumir a 
totalidade das atividades de ensino que integralizam a disciplina em que 
atuar. 

2. Para solicitar sua matrícula em Estágio Docência, o aluno deverá no período 
correspondente para a realização da matrícula ou ajuste (vide calendário acadêmico), 
preencher o “Formulário de Solicitação de Matrícula” disponível no site e enviá-lo 
para ppgegc@contato.ufsc.br. 

3. Ao final do estágio, o professor responsável pela disciplina deverá encaminhar para 
ppgegc@contato.ufsc.br o Formulário de Avaliação, com os respectivos resultados. 

4. Os dados solicitados no formulário são necessários também para um posterior envio 
a Capes através de relatório. Portanto, TODOS os dados deverão ser preenchidos 
CORRETAMENTE. 
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