
 

 

 

 

Universidade Federal de São Carlos 

Centro de Educação e Ciências Humanas 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia 

Rodovia Washington Luiz, km 235 - Caixa Postal, 676 

13565-905 - São Carlos-SP 

Fone: (16) 3351.8368 

e-mail: ppgfmc@ufscar.br 
home-page: http://www.dfmc.ufscar.br 

 

 

 

 

 

ESTÁGIO DE DOCÊNCIA - PLANO DE ATIVIDADES 
 
 

Aluno de pós-graduação: ___________________________________________________________ 
 

Professor responsável pela disciplina da Graduação: _____________________________________ 
 

Disciplina: _______________________________________________________________________ 
 

Curso: ____________________________. Período: ______________________. Turma: _______. 
 
 
1) Justificativa pormenorizada da participação do aluno no programa, onde fiquem evidenciadas a 

conveniência da participação e os reflexos da colaboração na disciplina: __________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

2) Tarefas a serem desenvolvidas pelo aluno e respectiva carga horária semanal: 
 

 tópicos de eventuais aulas (teóricas, práticas, exercícios, projetos) que serão auxiliados pelo 
aluno: _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

 textos que serão gerados: _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

 participação em atividades de avaliação do aprendizado dos alunos inscritos na disciplina: 
___________________________________________________________________________ 
 

 atendimento às atividades em classe e extraclasse: _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

3) Cronograma de desenvolvimento das atividades em função do programa da disciplina: ______ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 
São Carlos, _____ de _______________________de _______. 

 
 

___________________________________________ 
Prof.(a) Responsável pela disciplina da Graduação 

 
____________________________________________ 
Prof(a). Orientador(a) no Programa de Pós-Graduação 

 
____________________________________________ 

Assinatura do aluno(a) de Pós-Graduação 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
 
 
 

O relatório de atividades, a ser elaborado pelo aluno, deverá conter, no mínimo, os 
seguintes aspectos: 

 

1) Descrição de todas as atividades realizadas e respectiva carga horária (aulas, 
atividades extra classe, avaliação de aprendizagem etc.). 

 

2) Avaliação do impacto de sua participação na disciplina para a melhoria da 
aprendizagem dos alunos de graduação e sugestões (se houver) para o aprimoramento 
da disciplina. 

 

3) Avaliação crítica de sua participação nas diferentes atividades, incluindo, aqui, a 
relativa aos eventos destinados à discussão de temas relacionados ao processo ensino-
aprendizagem. 

 

4) Sugestões para melhoria do Estágio. 

 

5) Conceito: ____  

(Cabe ao professor responsável pelo estágio, após avaliação do relatório final, atribuir 
ao pós-graduando o conceito final da disciplina). 

 

O relatório de Atividades deverá ser assinado pelo Professor responsável pela disciplina da 
Graduação e pelo aluno de Pós-Graduação.  

 

São Carlos, _____ de _______________________de _______. 

 
____________________________________________ 

Prof.(a) Responsável pela disciplina da Graduação 
 
 

____________________________________________ 
Prof(a). Orientador(a) no Programa de Pós-Graduação 

 
__________________________________________ 

Assinatura do aluno(a) de Pós-Graduação 
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