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Norma Complementar PPGCC-UFCG 07/11 de 11 de Março de 2011: Estágio 
Docência 
 

Esta norma foi criada para definir o processo a ser 
seguido e o conteúdo necessário à Proposta de 
Estágio Docência e Relatório de Estágio Docência no 
PPGCC/UFCG. 

 

Do Processo de Submissão da Proposta 
O interessado deve enviar solicitação ao Coordenador do PPGCC, via Setor de Protocolo da 
UFCG, anexando os seguintes documentos e informações: 

• Nome do professor responsável; 
• Número de créditos propostos; 
• Semestre letivo do estágio; 
• Disciplina na qual será feito o estágio; 
• Concordância do professor orientador do estágio; 
• Plano de trabalho contendo: 

o Objetivos; 
o Fundamentação teórica necessária; 
o Relação de atividades propostas/metodologia; 
o Indicadores de progresso; 
o Cronograma, de acordo com os semestres letivos; 
o Bibliografia a ser utilizada. 

 

Dos Prazos 
• O prazo máximo para submissão da Proposta de Estágio Docência é de até 15 dias 

antes do período de matrícula na Disciplina de Estágio Docência. 
• O prazo máximo para submissão do Relatório de Estágio Docência é de até 15 dias 

após a conclusão o Estágio Docência. 
 

Do Processo de Submissão de Relatório 
O interessado deve enviar solicitação ao Coordenador do PPGCC, via Setor de Protocolo da 
UFCG, anexando os seguintes documentos e informações: 

• elementos da proposta atualizados com os resultados alcançados e as justificativas 
caso as metas do estágio não tenham sido atingidas; 

• parecer do professor responsável pelo estágio sobre o rendimento do aluno, 
especificando o número de créditos que deve ser atribuído e a nota. 

 

Do Formato da Proposta e do Relatório  
Os modelos de documentos para a proposta, para o relatório e o formulário de parecer do 
professor responsável serão publicados no site do PPGCC na Internet. 

 
 
 

Campina Grande, 11 de março de 2011 


