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Relatório de Estágio de docência no Curso de Graduação

I – Informações Gerais

Estudante:__________________________________________________________
RG. n º________________________       CPF. n º___________________________

(     ) Bolsista da CAPES.     (     ) Bolsista da CNPq   (    ) Não é Bolsista

Período de estágio: ____/____/______  a  ____/____/_____

Disciplina de Estágio Docência:

(   ) PGPV-505 - Estágio Docência na Graduação I, 30 horas aulas, 2 créditos;
(   ) PGPV-506 - Estágio Docência na Graduação II, 45 horas aulas, 3créditos; e
(   ) PGPV-507 - Estágio Docência na Graduação III 60 horas aulas, 4 créditos.

II –  Informações da disciplina da Graduação, objeto do Estágio:

- Disciplina_____________________________________________________
- Curso de: _____________________________________________________
- Número de créditos: ______   Semestre:  (   ) 1º     (   ) 2º    (   ) Ano ______ 
- Departamento__________________________________________________
- Professor (a) responsável: _______________________________________

III – Atividades realizadas:

1. Observação de aulas: ______ horas
2. Participação em aulas teóricas: ______ horas
3. Participação em aulas práticas: ______ horas
4. Participação no processo de avaliação: ______ horas
5. Participação em seminários: ______ horas
6. Participação em atividades extra-classe ______ horas
7. Participação em  projetos de ensino ______ horas
8. Outra (s) atividade (s).___________________ ______ horas

1 Apresentar digitado.
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IV – Breve  descrição  e  análise  das  atividades  realizadas  (conteúdo
desenvolvido, recursos didáticos utilizados e resultados obtidos):

Data: _____/_____/______                              _______________________________
       Estudante

V – Apreciação do (a)  professor (a) que recebeu o (a) estagiário (a):

Data: _____/_____/______  _____________________________________
Professor (a) responsável pela disciplina da Graduação

VI – Ciência do Orientador:

Data: _____/_____/______     _______________________________
       Orientador

Aprovado pela Comissão de Bolsas

Em ____/____/_____

____________________________

Homologado pelo Colegiado do
PPGPV

Em ____/____/_____

____________________________
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