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Resolução nº 02/2015, de 30 de abril de 2015. 
 

Modifica a Resolução nº03/2013 que regulamenta a disciplina de Estágio Docência  
no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciências Fonoaudiológicas  

da Faculdade de Medicina da UFMG 
 

O Colegiado do Curso de Mestrado Acadêmico em Ciências Fonoaudiológicas da Universidade Federal 

de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, e tendo em vista a necessidade de estabelecer normas 

para a disciplina obrigatória “Estágio Docência”, 

RESOLVE: 

Regulamentar o “Estágio de Docência” de Alunos do Mestrado, com o objetivo de preparação do aluno 

para a docência. 

Art. 1º - Este estágio é obrigatório para todos os alunos de mestrado e pode ser dispensado do estágio o 

aluno que tiver comprovada experiência docente, ministrando aulas em Instituições de Ensino Superior, 

por pelo menos dois semestres completos, com carga horária compatível com a disciplina, nos últimos 

cinco anos. 

Art. 2º - O Estágio de Docência será desenvolvido por meio da participação do aluno em atividades 

didáticas associadas à disciplina(s) de curso de graduação ou outras atividades acadêmicas e 

instrucionais relacionadas ao Curso de Mestrado Acadêmico em Ciências Fonoaudiológicas da 

Universidade Federal de Minas Gerais. As atividades serão escolhidas pelo aluno em acordo com seu 

orientador e sob anuência e aprovação do Colegiado. 

Art. 3º - Os discentes poderão desenvolver o Estágio de Docência no quadro das disciplinas da 

graduação oferecidas pelo Departamento de Fonoaudiologia (DEPFON), assim como por outros 

departamentos da UFMG. 

Art. 4º - Este estágio contará obrigatoriamente com a supervisão do professor responsável pela disciplina 

de graduação a ele associada, que, juntamente com o aluno, realizará o planejamento das atividades a 

serem desenvolvidas. O plano de atividades poderá prever, dentre outras, atividades didáticas (aulas) 

frente a turmas de alunos, não significando a substituição do docente responsável pela disciplina. As 

atividades devem ser compatíveis com as atividades regulares do aluno. 

Art. 5º - Além das atividades restritas à sala de aula, o professor poderá desenvolver com o aluno as 

seguintes atividades: planejamento do curso, preparação de aulas, atividades em laboratório, pesquisa 
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bibliográfica, organização de seminários temáticos, elaboração de questões de prova, correção dos 

relatórios, exercícios e provas. 

Art. 6º - As atividades durante o estágio em docência semestral deverão contemplar pelo menos: 

1. Aulas teóricas e/ou práticas com carga horária de 45 horas;  

2. Correção de exercícios e avaliação de seminários (15 horas); 

3. Confecção de Relatório Final das Atividades. 

Art. 7º - A solicitação do Estágio de Docência e o plano das atividades a serem desenvolvidas serão 

submetidos previamente ao Colegiado do Curso de Mestrado Acadêmico em Ciências Fonoaudiológicas 

(Anexo 1), com a anuência do orientador do aluno e do professor responsável pela disciplina.  

Art. 8º - Para disciplinas externas ao Departamento de Fonoaudiologia, o discente deverá apresentar 

também a ementa da disciplina. O professor responsável pela disciplina de graduação associada ao 

Estágio de Docência será também responsável pela avaliação do desempenho do aluno no referido 

estágio. Ao final do período, um relatório das atividades desenvolvidas (Anexo 2), elaborado pelo aluno, 

de comum acordo com o professor responsável e com o orientador, deverá ser encaminhado ao 

Colegiado do Curso. 

Art. 9º - Os casos omissos e especiais serão decididos pelo Colegiado do Curso. 

Art. 10 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Resolução aprovada pelo colegiado do curso em 30 de abril de 2015. 

 

Resolução aprovada pela Câmara de Pós-Graduação em 03/08/2015 

 

 

 

Profa. Ana Cristina Côrtes Gama 
Coordenadora do Curso de Mestrado Acadêmico em Ciências Fonoaudiológicas 
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Anexo 1 à Resolução nº02/2015 - Solicitação de Estágio de Docência 
Curso de Mestrado Acadêmico em Ciências Fonoaudiológicas/FM/UFMG 

 

Belo Horizonte, (inserir a data). 

Ilmo Professor (inserir nome do coordenador do Programa) 
Coordenador do Curso de Mestrado Acadêmico em Ciências Fonoaudiológicas 
 
 
Venho solicitar minha participação em Estágio de Docência nesse Curso, conforme descrito a seguir: 
 
Disciplina para realização do estágio:  _____________________________________________________  

Curso de Graduação da disciplina:  _______________________________________________________  

Período do estágio: _____/_____/_____ à _____/_____/_____ 

Horário: _____________________________________________________________________________  

Professor responsável pela disciplina:  _____________________________________________________  

Descrição sumária das atividades planejadas: 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

Atividades instrucionais, de divulgação científica, outras: 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

Atenciosamente, 

 

 ____________________________________________________________________________________  
Nome do Aluno 
 
 
De acordo ___________________________________________________________________________  
Nome do Orientador 
 
 
De acordo ___________________________________________________________________________  
Nome do Professor responsável pela disciplina 

(Anexar o Plano de Atividades) 
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Anexo 2 à Resolução nº02/2015 - Relatório Final de Estágio de Docência 
Curso de Mestrado Acadêmico em Ciências Fonoaudiológicas/FM/UFMG 

 

Semestre/ ano:  
Aluno: 
 

1. Atividades de acompanhamento de aulas teóricas e práticas - Indicar quais aulas acompanhou, 
dias e temas trabalhados. 

2. Atividades de preparação de aula - Carga horária, bibliografia, confecção de material didático. 
3. Atividades relacionadas às aulas ministradas - Quantas aulas, dias, conteúdo, metodologia de 

ensino. 
4. Atividades extra-classe - Se houve, indicar em qual atividades participou, tempo gasto, tema 

abordado. 
5. Atividades instrucionais ou de divulgação científica ou outras 
6. Avaliação do aluno sobre o estágio - Como essa atividade contribuiu para formação profissional 

do aluno. 
 

Anexar: 
Avaliação do Professor responsável pela disciplina. 
Avaliação do orientador, caso seja outro Professor. 
 
O aluno bolsista deve encaminhar esse Relatório Final com seus anexos ao Colegiado do Curso até 30 
dias após o término do período letivo. 


