Atividades para avaliação dos alunos matriculados em Estágio Docência COC500 e COC501

Com o objetivo de oportunizar a prática docente supervisionada, os alunos matriculados nas
disciplinas COC500 e/ou COC501 deverão escolher as atividades que desejam realizar e
comprovar a realização até fevereiro (ou até a qualificação de doutorado ou seminário de
mestrado, o que ocorrer primeiro). As notas somente serão atribuídas após comprovação de
realização das atividades.
Atividades sugeridas:








Apresentação de seminários de cursos/disciplinas: cada aluno deverá comprovar, por
meio de declaração do professor responsável pela disciplina, a apresentação de um ou
mais seminários, que contabilizem em torno de 1 hora.
Curso Virtual: o aluno deverá preparar um curso virtual de assunto a sua escolha, após
consulta ao orientador ou à coordenação acadêmica sobre pertinência do tema. Deverá
adotar o modelo de 4 módulos de 15 minutos de vídeos. Os cursos somente deverão ser
publicados na internet após prévia avaliação da coordenação acadêmica ou do
orientador.
Mini-curso: o aluno deverá preparar um mini-curso para apresentação aos alunos do
PEC e/ou de graduação sobre assunto a sua escolha, após consulta ao orientador ou à
coordenação acadêmica sobre pertinência do tema. O minicurso deverá ter duração de
3 horas e será realizado após divulgação da coordenação acadêmica. A comprovação se
dará por meio de lista de assinaturas dos presentes no mini-curso.
Participação em disciplina: o aluno que participar de disciplinas ministrando aulas,
monitoria ou orientando atividades práticas, sempre com supervisão do responsável
pela disciplina, por no mínimo 4 horas, deverá comprovar tal atuação por meio de
declarações do responsável pela disciplina.

Seguem abaixo alguns exemplos de declaração que podem auxiliar no processo de comprovação
e que deverão ser entregues à secretaria do PEC. A pedido do aluno ou do orientador, outras
atividades poderão ser avaliadas (solicite tal avaliação previamente por meio de carta à
coordenação acadêmica). Pelo menos uma das atividades acima deverá ser realizada.
Combinações das atividades poderão ser adotadas para complementação das horas.

ESTÁGIO DOCÊNCIA
REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO
O Aluno ____ realizou uma apresentação sobre o tema ____ dentro do quadro de SEMINÁRIO
DE FIM DE CURSO DA DISCIPLINA COCXXX, para um púbico de ____ pessoas.
A apresentação foi realizada no _______ no dia _____ tendo tido a duração de ___ minutos.
Atestado por:
Professor ___________ em__/___/______
(Assinatura e carimbo)

_____________________________________________________________________________
ESTÁGIO DOCÊNCIA
TREINAMENTO EM CURSO
O Aluno ____participou, enquanto atividade de treinamento de docência, do curso COC XXX
____ ____ ____ ____ ____, oferecido pela COPPE/UFRJ.
Este treinamento teve a duração de 240 minutos.
Atestado por:
Professor ___________ em __/___/______
(Assinatura e carimbo)

