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Resolução normativa 02/2013. 

 
A Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Farmacologia (PPGBF) da 

UFES, no uso de suas atribuições, em consonância com as normas estabelecidas pela Portaria da 

CAPES de no 76, de 14 de abril de 2010 ,e tendo em vista o que deliberou o colegiado deste 
Programa, em sessão realizada em 02 de setembro de 2013, 

 
RESOLVE: 

 

Estabelecer as regras para realização do estágio em docência dos alunos de mestrado do PPGBF a 
partir de 02 de setembro de 2013: 

 
I.  O estágio em docência será obrigatório para todos os bolsistas que receberem pelo menos 

um mês de bolsa CAPES. O estágio é opcional para demais bolsistas e não bolsistas. 
II. O estágio será realizado na disciplina de Treinamento Didático em Bioquímica e Farmacologia, 

totalizando 02 créditos com carga horária correspondente de 30 horas. 

III. A disciplina de Treinamento Didático em Bioquímica e Farmacologia será ofertada no 2º 
semestre de cada ano. Terão prioridade na matrícula os bolsistas CAPES. 

IV. São pré-requisitos para cursar o estágio em docência a conclusão e aprovação nas disciplinas 
de Tópicos em Bioquímica Avançada e Tópicos em Farmacologia Avançada. 

V. O (s) docente (s) responsável (eis) pela disciplina de Treinamento Didático em Bioquímica e 

Farmacologia organizarão inicialmente práticas de ensino com os mestrandos e 
posteriormente distribuirão os mesmos entre os supervisores de estágio. 

VI. São denominados supervisores de estágio os docentes regentes de disciplinas da área de 
bioquímica ou farmacologia que compõem os cursos de graduação do Centro de Ciências 

da Saúde desta Universidade. 
VII. Os supervisores de estágio deverão aprovar o plano de atividades didáticas do mestrando 

(modelo em anexo) e, ao final do estágio, atribuir nota ao desempenho do mesmo e 

atestar sua frequência para fins de avaliação na disciplina de Treinamento Didático em 
Bioquímica e Farmacologia. 

VIII. As atividades didáticas consistem no preparo e apresentação de aulas teóricas e práticas, 
na elaboração de material de apoio aos estudantes de graduação, na participação em 

estudos dirigidos (Ex. casos clínicos), bem como na elaboração de questões de provas. 

IX. A correção de questões de provas objetivas fica condicionada à revisão pelo professor 
responsável pela disciplina. Fica vedado ao mestrando atribuir notas em questões de 

provas discursivas/dissertativas. 
X. A avaliação final da disciplina de Treinamento Didático em Bioquímica e Farmacologia será 

realizada pelo docente responsável por essa disciplina, que receberá os planos de 

atividades didáticas dos mestrandos e preparará a pauta final da disciplina com 
nota/conceito e frequência. 

XI. De acordo com a Portaria da CAPES de no 76, de 14 de abril de 2010, o mestrando que 
exercer atividade de ensino superior (contratado ou concursado) com carga horária 

compatível com o estágio em docência ficará dispensado de cursar a disciplina de 
Treinamento Didático em Bioquímica e Farmacologia desde que solicitado e comprovado. 

 

Vitória, 02 de setembro de 2013. 
 

Comissão de Bolsas do PPGBF 
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ESTÁGIO EM DOCÊNCIA 
 
 
Ano:              1º sem.        2º sem. 
 
 

Identificação do Estagiário 
Nome do estagiário: 

Orientador: 

Área de Concentração: Mês/ano de início do mestrado: 

 

Caracterização do Estágio 
Disciplina: Horário: Dia semana: 

Curso de Graduação: Departamento: 

Professor supervisor: 

 

Atividades Propostas: 
Assistir aula teórica do supervisor: 

Assunto: 

 

Carga horária: 

Assunto: 

 

Carga horária: 

Ministrar aula teórica 

Assunto: 
 

Carga horária: 

Assistir aula prática e/ou de exercício 

Assunto: 
 

Carga horária: 

Ministrar aula prática e/ou Elaborar/resolver exercício 

Assunto: 
 

Carga horária: 

 
Aprovação do Professor Supervisor 

 
 

 
Data: 

 
 

 

Prof. Supervisor 

Aprovação do Coordenador da disciplina de 

Treinamento Didático em Bioquímica e 
Farmacologia 

 
Data: 

 
 

 

Coordenador Disciplina 
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AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO EM DOCÊNCIA 
 
Ano:              1º sem.        2º sem. 
 

Identificação do Estagiário 
Nome do estagiário: 

Orientador: 

Área de Concentração: Mês/ano de início do mestrado: 

 

Caracterização do Estágio 
Disciplina: Horário: Dia semana: 

Curso de Graduação: Departamento: 

Professor supervisor: 

Período do Estágio: Total em Horas: 

Relatório do estagiário 
a) Descrição resumida das atividades desenvolvidas 

 

 

 
 

 
 

b) Sugestão para aprimoramento do Estágio em Docência 

 
 

 
 

Parecer do Supervisor 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
 
Data: 

 
 

 
Prof. Supervisor 

 
Data: 

 
 

 
Coordenador Disciplina 

 

 


