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Formulário para Inscrição em Estágio em Docência 
 

ALUNO(A)  

 

PROF. ORIENTADOR (A)  

 
 

BOLSISTA FINANCIADO PELA: 

           

   CAPES            FAPES            FACITEC            OUTRA:__________            NÃO BOLSISTA 

 

 

DISCIPLINA ALMEJADA  CÓDIGO  

 

ANO/SEMESTRE  CARGA HORÁRIA SEMANAL/SEMESTRAL  

 

Declaro estar ciente dos termos do Regimento do PPGDIR no que diz respeito ao Estágio em Docência.  

Vitória, ____________ de ____________ de _____.  

Assinatura do(a) aluno(a): ______________________________________________________________ 

**************************************************************************************************** 

RECIBO DE INSCRIÇÃO 

Recebi a inscrição do(a)  aluno(a) _____________________________________________________________________ e 
documentos abaixo: 

 Declaração Para Estágio em Docência do PPGDIR/UFES 
  
 Plano de trabalho 
  

Vitória, ____________ de ____________ de _____.  

 

Secretaria do PPGDIR 
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ANEXO I 

Declaração Para Estágio em Docência do PPGDIR/UFES 

 

 

 

Eu, ____________________________________________________________, declaro que concordo com a Portaria 

MEC/CAPES nº 76/2010. 

 

 

Vitória, ____________ de ____________ de _____.  

 

 

Assinatura do(a) aluno(a): ______________________________________________________________ 
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ANEXO II 

Declaração Para Estágio em Docência do PPGDIR/UFES* 

* Para os alunos que se enquadram no que está previsto no art. 2º, §1º, deste edital. 

 

 

 

Eu, _________________________________________________________, declaro que não cumpri todos os créditos das 

disciplinas obrigatórias do Curso de Mestrado em Direito Processual da UFES, porque a disciplina 

________________________________________, código _____________, comumente ministrada pelo professor 

________________________________________ não foi ofertada no(s) semestre(s) 

___________________________________.  Declaro, ainda, estar no ano limite para o depósito da prévia da dissertação, 

a fim de poder qualificar.   

 

Vitória, ____________ de ____________ de _____.  

 

 

Assinatura do(a) aluno(a): ______________________________________________________________ 
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ANEXO III 

Regulamentações Sobre Estágio em Docência 

 

1 – Portaria MEC/CAPES nº 76/2010, de 14 de abril de 2010: 

 

ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 

 

Art. 18. O estágio de docência é parte integrante da formação do pós-graduando, objetivando a preparação 

para a docência, e a qualificação do ensino de graduação sendo obrigatório para todos os bolsistas do 

Programa de Demanda Social, obedecendo aos seguintes critérios: 

I - para o programa que possuir os dois níveis, mestrado e doutorado, a obrigatoriedade ficará restrita ao 

doutorado; 

II - para o programa que possuir apenas o nível de mestrado, a obrigatoriedade do estágio docência será 

transferida para o mestrado; 

III - as Instituições que não oferecerem curso de graduação, deverão associar-se a outras Instituições de 

ensino superior para atender as exigências do estágio de docência; 

IV - o estágio de docência poderá ser remunerado a critério da Instituição, vedado à utilização de recursos 

repassados pela CAPES; 

V - a duração mínima do estágio de docência será de um semestre para o mestrado e dois semestres para 

o doutorado e a duração máxima para o mestrado será de dois semestres e três semestres para o doutorado; 

VI - compete à Comissão de Bolsas CAPES/DS registrar e avaliar o estágio de docência para fins de 

crédito do pós-graduando, bem como a definição quanto à supervisão e o acompanhamento do estágio; 

VII - o docente de ensino superior, que comprovar tais atividades, ficará dispensado do estágio de 

docência; 

VIII - as atividades do estágio de docência deverão ser compatíveis com a área de pesquisa do programa 

de pós-graduação realizado pelo pós-graduando. 

IX - havendo específica articulação entre os sistemas de ensino pactuada pelas autoridades competentes e 

observadas as demais condições estabelecidas neste artigo, admitir-se-á a realização do estágio docente 

na rede pública de ensino médio; 

X - a carga horária máxima do estágio docência será de 4 horas semanais. 
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2 – Regimento do PPGDIR/UFES: 

 

CAPÍTULO III - DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA SUPERIOR 

 

Art. 21. No decorrer do seu período de permanência no PPGDIR, o mestrando contemplado com bolsa de 

estudos deverá obrigatoriamente atuar, sob supervisão de seu orientador, ministrando pelo menos uma 

disciplina como estagiário junto ao curso de graduação do Departamento de Direito.  

 

Art. 22. A indicação da disciplina para efeitos do Estágio de Docência Superior deverá ser compatível 

com o domínio de estudo exigido pelo aluno na elaboração do seu trabalho de Dissertação/Tese, de modo 

a consolidar a associação entre ensino e pesquisa manifesta no intercâmbio contínuo entre a Graduação e 

a Pós-Graduação. 

 

 

 

mailto:ppgdir.ufes@gmail.com
http://www.direito.ufes.br/

	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: Off
	untitled4: Off
	untitled5: Off
	untitled6: Off
	untitled7: Off
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 


