NOVO CALENDÁRIO PARA O PESCD 1º/2020
dia 21 fevereiro (professores/estagiários): prazo para entrega dos relatórios dos alunos que cursaram o
PESCD no 2º/2019.
dia 04 de março (professores/estagiários): divulgação das disciplinas elegíveis da Grade Geral dos cursos
de Licenciatura em Química e Bacharelado de Química, para receberem estagiários no PESCD 1º/20.
de 05 a 09 de março (pós-graduandos): período de inscrição de pós-graduandos nas disciplinas elegíveis da
Grade Geral dos cursos de Licenciatura em Química e Bacharelado de Química para o PESCD 1º/20.
dia 11 de março (professores/estagiários): homologação na CPG e posterior divulgação dos alunos
selecionados para estagiarem nas disciplinas elegíveis da Grade Geral dos cursos de Licenciatura em Química
e Bacharelado de Química, para o PESCD 1º/20.
dia 27 de março (professores/estagiários): prazo para a entrega do plano de trabalho dos estagiários
selecionados para o PESCD 1º/2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Definição de disciplinas de graduação elegíveis:
a) serão elegíveis as disciplinas da grade geral da Química e decorrentes da manifestação de interesse dos discentes do PPGQ
em cursá-las no PESCD com determinado docente responsável por uma turma de graduação em Química;
b) esses

professores

deverão

ser

doutores

e

do

quadro

docente

permanente

da

UFSCar.

c) Tal manifestação deverá ser avaliada através dos critérios de seleção da ordem de prioridades (bolsistas CAPES).
d) O envolvimento de mais de um estagiário por turma em uma disciplina de graduação será autorizado, a critério da CPG, se
justificado com base no plano de atividades a ser desenvolvido.
O total de horas-aula assumidas pelos estagiários de uma disciplina não excederá, em qualquer caso, a 30% (trinta por cento)
da carga horária da disciplina de graduação.

Inscrição de Pós-Graduandos nas disciplinas:
i) o aluno se inscreverá, com a anuência de seu orientador, optando por até três disciplinas de graduação diferentes, em ordem
de prioridade.
ii) Os alunos não poderão estagiar em disciplinas nas quais vossos orientadores sejam os professores responsáveis.
iii) Quando o aluno for participar do PESCD pela segunda vez, é recomendável que não opte pela disciplina de graduação na
qual desenvolveu atividades na primeira vez, a menos que justificado com base no seu plano de atividades, a critério da CPG.
iv) Ao participar do PESCD pela segunda vez, o aluno poderá cursá-lo em disciplina ministrada por seu orientador.
Critérios de seleção: a ordem de prioridade para a seleção dos inscritos para uma dada disciplina de graduação é a
seguinte:
a. quando o estágio for obrigatório para os bolsistas CAPES
b. quando as atividades envolverem disciplinas da graduação das áreas de Físico-Química, Química Analítica, Inorgânica e
Orgânica, terão prioridade alunos das respectivas áreas de concentração no PPGQ;
c. número de créditos já integralizados em disciplinas de pós-graduação;
d. já ter cursado Estágio Supervisionado de Capacitação Docente em Química 1;
e. rendimento acumulado médio em disciplinas de pós-graduação (calculado conforme previsto no artigo 28 do Regimento
Interno do PPG-Q).

PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE CAPACITAÇÃO DOCENTE
Normas para a oferta
Oferta: para alunos regulares dos cursos de mestrado e de doutorado, conforme segue:
Total de créditos por disciplina: 6 (seis)
Carga horária semanal de atividades em cada estágio: mínimo de 4 horas e máximo de 10 horas.
O total de horas-aula assumidas pelos estagiários de uma disciplina não excederá, em qualquer caso, a 30% (trinta por cento)
da carga horária da disciplina de graduação.
Definição de disciplinas de graduação elegíveis:
a) serão elegíveis as disciplinas da grade geral da Química e decorrentes da manifestação de interesse dos discentes do PPGQ
em cursá-las no PESCD com determinado docente responsável por uma turma de graduação em Química;
b) esses

professores

deverão

ser

doutores

e

do

quadro

docente

permanente

da

UFSCar.

c) Tal manifestação deverá ser avaliada através dos critérios de seleção da ordem de prioridades (bolsistas CAPES).
d) O envolvimento de mais de um estagiário por turma em uma disciplina de graduação será autorizado, a critério da CPG, se
justificado com base no plano de atividades a ser desenvolvido.
O total de horas-aula assumidas pelos estagiários de uma disciplina não excederá, em qualquer caso, a 30% (trinta por cento)
da carga horária da disciplina de graduação.
Inscrição de Pós-Graduandos nas disciplinas:
i) o aluno se inscreverá, com a anuência de seu orientador, optando por até três disciplinas de graduação diferentes, em ordem
de prioridade.
ii) Os alunos não poderão estagiar em disciplinas nas quais vossos orientadores sejam os professores responsáveis.
iii) Quando o aluno for participar do PESCD pela segunda vez, é recomendável que não opte pela disciplina de graduação na
qual desenvolveu atividades na primeira vez, a menos que justificado com base no seu plano de atividades, a critério da CPG.
iv) Ao participar do PESCD pela segunda vez, o aluno poderá cursá-lo em disciplina ministrada por seu orientador.
Critérios de seleção: a ordem de prioridade para a seleção dos inscritos para uma dada disciplina de graduação é a
seguinte:
a. quando o estágio for obrigatório para os bolsistas CAPES
b. quando as atividades envolverem disciplinas da graduação das áreas de Físico-Química, Química Analítica, Inorgânica e
Orgânica, terão prioridade alunos das respectivas áreas de concentração no PPGQ;
c. número de créditos já integralizados em disciplinas de pós-graduação;
d. já ter cursado Estágio Supervisionado de Capacitação Docente em Química 1;
e. rendimento acumulado médio em disciplinas de pós-graduação (calculado conforme previsto no artigo 28 do Regimento
Interno do PPG-Q).
Plano de atividades: uma vez definida a disciplina de graduação na qual o aluno estagiará, ele deverá elaborar, juntamente
com o professor responsável por esta, o Plano de Atividades de estagiário, o prazo de entrega será definido no calendário
acadêmico do PPGQ/UFSCar.
Uma cópia desse plano deverá ser entregue ao responsável pela disciplina Estágio Supervisionado de Capacitação Docente
em Química 1 ou 2, para seu acompanhamento.

Relatório de atividades: ao final do estágio, o aluno deverá encaminhar ao professor responsável pela disciplina Estágio
Supervisionado de Capacitação Docente em Química 1 ou 2 o respectivo relatório de atividades (redigido conforme normas), o
qual deverá ser encaminhado ao PPGQ, com parecer do professor responsável pela disciplina de graduação junto a qual o
estágio foi realizado. Cabe ao professor responsável pela disciplina Estágio Supervisionado de Capacitação Docente em
Química

1

ou

2,

após

avaliação

do

relatório

final,

atribuir

o

conceito

final

ao

aluno

na

disciplina.

a

[Normas aprovadas na 505 reunião realizada em 21 de fevereiro de 2020]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(TRECHO CAPES - NORMAS PROEX) Estágio de Docência
Art. 22. O estágio de docência é parte integrante na formação do pós-graduando, objetivando a preparação para a docência, a qualificação do ensino
de graduação, e será obrigatório para todos os bolsistas do PROEX, obedecendo aos seguintes critérios:
I - para

o programa que possuir os

dois

níveis, mestrado e

doutorado,

a obrigatoriedade estará restrita ao Doutorado;

II - a duração mínima do estágio de Docência será de um semestre;
III- o docente de ensino superior que comprovar atividades docentes acatadas pela CG/PROEX, ficará dispensado do estágio de docência;
IV - as atividades do estágio de Docência deverão ser compatíveis com a área de pesquisa no programa de pós-graduação, realizada pelo pósgraduando;
§1º 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;
§2º O estágio de Docência com carga superior a sessenta horas poderá ser remunerado a critério da IES, vedada a utilização de recursos repassados
pela CAPES;
§3º Compete à CG/PROEX, registrar e avaliar o estágio de Docência para fins de crédito do pós-graduando, bem como a definição quanto a
supervisão e o acompanhamento do estágio;
§4º 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 de Docência na rede pública do ensino médio.
*O Estágio Supervisionado de Capacitação Docente em Química é obrigatório para todos os bolsistas CAPES, independente do tempo
de bolsa CAPES que o aluno recebeu. (No caso do PPGQ/UFSCar, a obrigatoriedade estará restrita aos bolsistas
CAPES/DOUTORADO)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trecho da Portaria GR 312/97 – UFSCar
Cap. IV – Disposições Gerais
Art. 21 É vedada a atribuição ao estagiário de responsabilidade por atividades de avaliação de discentes da graduação

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE CAPACITAÇÃO
DOCENTE
ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE CAPACITAÇÃO DOCENTE
Disciplinas (optativas*)

QUI.003 Estágio Supervisionado de Capacitação Docente em Química 1 *
* Obrigatórias para bolsistas de doutorado da CAPES
Optativa (6 créditos - 90hrs)
Ementa
Participação de estagiário em disciplinas obrigatórias de Química de cursos de graduação da UFSCar desenvolvendo, sob a
supervisão do/a professor/a responsável pela disciplina de graduação, atividades como:
a) Assistência a aulas
b) Preparação e ministração de aulas
c) Preparação de listas de exercícios
d) Atendimento de dúvidas de alunos
e) Preparação e teste de experimentos
f)

Auxílio no desenvolvimento das atividades nas aulas

----------------------------------------------------------------------------------------QUI.004 Estágio Supervisionado de Capacitação Docente em Química 2
Optativa (6 créditos)
Ementa
Participação

de

estagiário

em

disciplinas

optativa

de

Química

de

cursos

de

graduação

da

UFSCar

desenvolvendo, sob a supervisão do/a professor/a responsável pela disciplina de graduação, atividades como:
a) Assistência a aulas
b) Preparação e ministração de aulas
c) Preparação de listas de exercícios
d) Atendimento de dúvidas de alunos
e) Preparação e teste de experimentos
f) Auxílio no desenvolvimento das atividades nas aulas
Pré-requisito
Estágio Supervisionado de Capacitação Docente em Química 1

