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NORMAS PARA PRÁTICA DE DOCÊNCIA DA PÓS-GRADUAÇÃO EM 
SISTEMAS COSTEIROS E OCEÂNICOS 

 
 

A prática de docência é uma atividade curricular de formação pedagógica 

através da qual os pós-graduandos constroem, na graduação, a transposição 

didática do saber científico ao saber pedagógico. As atividades da Prática de 

Docência deverão ser compatíveis com a área de pesquisa do pós-graduando no 

PGSISCO. Serão entendidas como atividades pertinentes ao exercício de 

docência: 

i. Preparar e ministrar aulas teóricos e/ou práticas aos alunos de graduação, 

sobre tópicos específicos designados no plano de trabalho e com a presença 

do docente; 

ii. Preparar material didático auxiliar ou complementar e aplicá-lo aos 

alunos de graduação com o acompanhamento do docente; 

iii. Analisar e propor a implementação de programas de ensino; 

iv. Realizar revisão bibliográfica; 

v. Outras atividades desde que aprovadas pelo Colegiado do PGSISCO. 

Os alunos da PGSISCO ingressos a partir de 2017 devem obrigatoriamente 

realizar a prática de docência em cursos de graduação da Universidade Federal 

do Paraná (UFPR). Os alunos ingressos no PGSISCO nos anos 2014 a 2016 

poderão realizar a prática de docência em instituição de ensino de superior na 

qual o orientador está lotado.  

Cabe ao professor responsável pela disciplina de graduação acompanhar, 

orientar e avaliar o pós-graduando ao término das atividades da disciplina de 

Prática de Docência, emitindo um parecer sobre o desempenho do pós-

graduando e recomendando (ou não) ao Colegiado da Pós-graduação em 

Sistemas Costeiros e Oceânicos (PGSISCO) a sua aprovação. 

 É vedado aos alunos matriculados na disciplina de Prática de Docência 

assumir a totalidade das atividades de ensino, conferir notas aos alunos das 

disciplinas às quais estiverem vinculados e atuar sem a presença do docente. 
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 A carga horária mínima da Prática de Docência em uma disciplina da 

graduação é de 15h e a máxima de 30h. A grade curricular do PGSISCO exige 

2 créditos (30h) para o mestrado e 4 créditos para o doutorado (60h) obtidos 

através das Práticas de Docência. 

A tabela abaixo lista atividades entendidas como pertinentes ao exercício 

de docência aos discentes do PGSISCO e fornece orientação aos professores em 

relação a pontuação que deve ser destinada à cada atividade. 

Atividade Tempo envolvido Pontuação máxima 

Preparar e ministrar aulas 

teóricas 

1 aula de até 3 h em sala 

de aula 

15 h 
 

2 aulas de até 3 h cada 

em sala de aula 

30 h 
 

Preparar e ministrar aulas 

práticas 
até 6h até  6 h 

Preparar material 

instrucional auxiliar ou 

complementar 

Meio período * até  3 h 

Um período até  6 h 

Saída de campo Meio período * até  6 h 

 Um período até  12 h 

Atendimento a alunos 
Meio período * até  3 h 

Um período até  6 h 

*entende-se por meio período até 3 h e um período até 6 h. 
 

Sugere-se que a pontuação atribuída aos discentes seja equivalente a 

pontuação sugerida na tabela acima, para que haja uniformidade nas 

pontuações atribuídas. Por exemplo, caso o discente tenha ministrado apenas 1h 

aula e não 3h aula, deveria receber a pontuação de 5h por sua atividade. 

O Formulário da Prática de Docência deve ser apresentado ao colegiado 

para sua homologação apenas quando todas as horas forem cumpridas. A 

Secretaria da PGSISCO fará a matrícula dos alunos no SIGA e lançará notas e 

frequência.  


