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1) Solicitação: (Recomendamos a leitura prévia do item 6) 
 
Eu,                                                                                                                                                                                 ,  
 
discente do curso de  MESTRADO /  DOUTORADO em Psicologia, do Programa de Pós-Graduação Stricto 
 
Sensu em Psicologia (PSSP) da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), matrícula 
 
                                                                                                                           , orientando(a) do(a) 
 
Prof(a). Dr(a). 
 
solicito vaga para atuar como estagiário(a)-docente no semestre 20______/ (□ 1) (□ 2), para o que informo 
 
estar ciente da natureza e diretrizes da atividade, e peço consideração às informações abaixo: 
 
 
2) Estágio de Docência pretendido: (Indique com um “X” sobre o número correspondente) 
 

  ALTERNATIVAS NÍVEL 
APLICÁVEL 

① Estágio de docência em disciplina do curso de graduação em Psicologia da PUC Goiás (1) M / D 

② Estágio de docência em disciplina de curso de graduação em outra área que não a Psicologia, na PUC Goiás (2) M / D 

③ Estágio de docência em disciplina de curso de graduação em Psicologia, em outra instituição de ensino superior 
que não a PUC Goiás (1) M / D 

④ Estágio de docência em disciplina de curso de graduação em outra área que não a Psicologia, em outra instituição 
de ensino superior que não a PUC Goiás (2) M / D 

⑤ Estágio de docência em disciplina do curso de mestrado em Psicologia do PSSP, na PUC Goiás D 

⑥ Estágio de docência em disciplina de curso de mestrado em outro programa de pós-graduação que não o PSSP, 
na PUC Goiás D 

⑦ Estágio de docência em disciplina de curso de mestrado de programa de pós-graduação em Psicologia, em outra 
instituição de ensino superior que não a PUC Goiás 

D 

⑧ Estágio de docência em disciplina de curso de mestrado em programa de pós-graduação de outra área que não a 
Psicologia, em outra instituição de ensino superior que não a PUC Goiás 

D 

(1) Não se aplica a doutorandos docentes em instituições de ensino superior que estejam em atividade regular de docência em curso de 
Psicologia. 
(2) Não se aplica a doutorandos docentes em instituições de ensino superior que estejam em atividade regular de docência na área da 
disciplina escolhida. 
 
 
3) Local de realização do Estágio de Docência: 
 
Instituição de ensino superior: 
 
 
 
Instituto / Departamento / Órgão:  
 
 
 
Curso / Programa: 
 
 
 
Cidade da instituição de ensino superior: 
 
                                                                                                                                               Estado: 
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4) Disciplina pretendida para o Estágio de Docência: 
 
Nome da disciplina: 
 
 
 
Código da disciplina:                                    Período em que a disciplina é ministrada: (No caso de disciplina de curso de graduação) 
 
 
 
Nome do(a) docente responsável pela disciplina no período da solicitação: 
 
 
 
 
Titulação do(a) docente responsável pela disciplina no período da solicitação: 
 
 
 
 
Dia(s) e horário(s) da semana em que a disciplina é ministrada:                             Início                     Término 
 
 

 

 

 

 

 

 

Semestre letivo: Início:                                   Término: 
 
 
5) Descreva abaixo as atividades supervisionadas que serão realizadas na disciplina pretendida para o 
Estágio de Docência: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______:_______ _______:_______ 

_______:_______ _______:_______ 

_______:_______ _______:_______ 

_______:_______ _______:_______ 

_______:_______ _______:_______ 

_______:_______ _______:_______ 

2ªs 

3ªs 

4ªs 

5ªs 

6ªs 

Sáb 

_______:_______ _______:_______ 
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) Diretrizes e observações: 
6.1) A participação na atividade formativa denominada “Estágio de Docência” é opcional, atendidos o conteúdo e a exceção expressos no 
item 6.5, sendo regulada pelos termos do presente documento (baseado no Ato Normativo Nº. 06/2003, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 
Pesquisa, de 06 de maio de 2003, com a inserção de diretrizes atualizadas necessárias à viabilização e melhor oferta de Atividades 

omplementares dos cursos de mestrado e doutorado do PSSP / PROPE / PUC Goiás). C 
6.2) O Estágio de Docência será cumprido em consonância como o docente orientador do discente (mestrado ou doutorado) solicitante 

a vaga na atividade, sob a supervisão e responsabilidade do docente responsável pela disciplina onde a atividade ocorrerá. d 
6.3) Discentes do curso de mestrado podem atuar como estagiários(as)-docentes por, no máximo, dois (2) semestres, entre o primeiro e 
o quarto semestres regulares do curso (recomenda-se até o terceiro), não sendo permitida a atuação em período de prorrogação de prazo do 
curso. Desde que devidamente registrado e realizado, o Estágio de Docência é lançado no Histórico Escolar do(a) discente de mestrado como 
atividade complementar, mas sem concessão de créditos, visto que Atividades Complementares não fazem parte do rol de categorias de 

tividades formativas necessárias à obtenção do título de mestre no PSSP / PROPE / PUC Goiás. a 
6.4) Discentes do curso de doutorado podem atuar como estagiários(as)-docentes por, no máximo, quatro (4) semestres, entre o primeiro 
e o oitavo semestres regulares do curso (recomenda-se até o sexto), não sendo permitida a atuação em período de prorrogação de prazo do 
curso. Para doutorandos, o Estágio de Docência, desde que devidamente registrado e realizado, conta como Atividade Tutelada (que é uma 
das categorias de Atividades Complementares do doutorado), implicando na concessão de dois (2) ou três (3) créditos por semestre de 

tuação (conforme especificação no item 6.6). a 
6.5) Discentes do curso de mestrado ou do curso de doutorado que sejam bolsistas do Programa de Suporte à Pós-Graduação de 
Instituições de Ensino Particulares (PROSUP; modalidade Institucional ou modalidade Cursos Novos), deverão, obrigatoriamente, realizar 
Estágio de Docência, exceto no caso de discentes que sejam docentes em instituições de ensino superior e estejam em atividade regular de 

ocência na(s) instituição(ões) de vínculo. d 
6.6) A duração máxima, em sala de aula, para a atividade de Estágio de Docência é de 30 horas semestrais (dois [2] créditos), seja para 
discentes do curso de mestrado ou do curso de doutorado. No caso de discentes do curso de doutorado em Estágio de Docência em disciplina 
de curso de mestrado, acréscimo de 15 horas (um [1] crédito) de atividade extraclasse é admissível e computável segundo o especificado no 
tem 6.4. i 
6.7) A atuação dos discentes (mestrandos ou doutorandos) em Estágio de Docência é limitada a apenas uma disciplina por semestre, 
sem impedimento ao envolvimento com outras possíveis atividades complementares, ficando a critério do(a) orientador(a) do discente a 

valiação da viabilidade e da pertinência do acúmulo de atividades. a 
6.8) Somente discentes (mestrandos ou doutorandos) regularmente matriculados poderão solicitar vaga para a atuação em Estágio de 

ocência. D 
6.9) O(A) docente supervisor(a), responsável pela disciplina pretendida para o Estágio de Docência, deverá ter titulação mínima de 

estre. m 
6.10) O(A) docente supervisor(a), responsável pela disciplina pretendida para o Estágio de Docência, poderá ser o(a) orientador(a) do 

iscente (mestrado ou doutorado) solicitante da vaga para a atividade. d 
6.11) A atuação de estagiário(a)-docente em uma disciplina NÃO SUBSTITUI, de qualquer modo ou por qualquer razão, a atuação efetiva 
e/ou o papel do docente responsável pela disciplina (ou seja, responsabilidade pelo ensino do conteúdo, presença em sala, elaboração e 
correção de avaliações, etc.). Com a presença de um(a) estagiário(a)-docente na disciplina, o(a) docente supervisor continua responsável pela 
carga-horária total da mesma (a ele[a] atribuída) e assume o compromisso de, dadas as atividades didático-pedagógicas que realiza e no 
contexto delas: 1) prescrever ou compartilhar tarefas didático-pedagógicas para ensino/aperfeiçoamento das habilidades de docência do(a) 
estagiário(a); 2) acompanhar a realização, pelo(a) estagiário(a), das tarefas prescritas, e 3) avaliar o desempenho do(a) estagiário(a) nas 
tarefas. De modo integrado, conforme acordo entre as partes, o docente orientador e o docente supervisor devem, ambos, se envolver no 
rocesso de trabalho docente do(a) discente-estagiário(a). p 

6.12) O número máximo de discentes (mestrandos ou doutorandos) em Estágio de Docência por turma de uma disciplina é um (1), sendo 
que um docente supervisor pode ter até quatro (4) estagiários(as)-docentes em um semestre, em turmas de uma mesma disciplina ou de 

isciplinas diferentes. Adicionalmente, o discente pode realizar Estágio de Docência em uma mesma disciplina em semestres consecutivos. d 
6.13) A atuação de discentes (mestrandos ou doutorandos) no Estágio de Docência não cria vínculo empregatício e não faz jus à 
emuneração.  r 

6.14) Em Estágio de Docência realizado em disciplina de curso de instituição que não a PUC Goiás, o(a) estagiário(a)-docente deverá 
solicitar autorização para a atividade por escrito, impressa em papel timbrado da instituição e assinada pelo gestor responsável (diretor ou 
coordenador) pela unidade acadêmica ofertante da disciplina, além de colher a assinatura do referido gestor no presente documento (em 
ampo específico abaixo). c 

6.15) No final do Estágio de Docência, quando do encerramento do semestre, o discente deverá, obrigatoriamente, preencher 
integralmente o documento Relatório de Estágio de Docência, colher as devidas assinaturas e entregá-lo na Secretaria do PSSP. A entrega 
deverá ocorrer em, no máximo, trinta (30) dias úteis (a contar do último dia letivo do semestre, indicado no calendário acadêmico da instituição 

nde o estágio foi realizado). o 
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) ASSINATURAS: (Na coleta das assinaturas, solicitamos o cumprimento da ordem abaixo informada)  

1ª Discente solicitante: 
Assinatura: Data: 

_______/______/20_____ 

2ª Docente supervisor(a): 
Assinatura: Data: 

_______/______/20_____ 

3ª Orientador(a): 
Assinatura: Data: 

_______/______/20_____ 

4ª Gestor(a) da unidade acadêmica 
(Diretor[a] / Coordenador[a]): 

Assinatura: Data: 
_______/______/20_____ 

5ª Coordenador(a) do 
PSSP / PROPE / PUC Goiás: 

Assinatura: Data: 
_______/______/20_____  

Campo para uso da Coordenação/Secretaria do PSSP / PROPE / PUC Goiás: 
 

 S_DEF     S_IND  
OCORR: ____/2      ____/4                                                                                                                                        Data: _______/______/20_____ 


