Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.
Campus São Luís Monte Castelo
Departamento de Mecânica e Materiais
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO DOCÊNCIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE MATERIAIS
Solicito ao Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais, em conformidade com
a Norma de Estágio de Docência na Graduação, que o aluno (a), sob minha orientação, com a seguinte
identificação:
Identificação do Aluno
MT no:

Nome:
Bolsista
(órgão):
Orientador:
Disciplina:
Outros

Realize no ano de________ no período de ____/____ a ____/____ as seguintes atividades previstas na
Norma de Estágio de Docência na Graduação:
Atividades em horas no período
Aulas teóricas na graduação

Preparação:

Previsto

Realizado

Aulas:
Aulas práticas na graduação

Preparação:
Aulas:

Correção dos relatórios/exercícios:
Orientações supervisionadas de IC e TCC (graduação):
Preparação de material didático:
Elaboração do relatório final do estágio de docência 2:
Outros (citar):
Total
Assinatura do Aluno:
Entregue na secretária em:

___/___/____

Recebido por:

Assinatura do Orientador do
Estágio

___/___/___

1 O aluno deverá entregar, na Secretaria da Pós-Graduação, este formulário preenchido e assinado na data da matricula em disciplina (ver calendário).
A não entrega deste formulário implica na reprovação na disciplina estagio de docência e possível perda da bolsa.
2

O relatório final do estágio deverá ser entregue na Secretária da Pós-Graduação ao final do período.
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O Professor responsável pela disciplina em que o bolsista da Demanda Social realizou o Estágio
Docência deverá avaliar o desempenho do aluno nos seguintes quesitos:
a) Pontualidade; b) Assiduidade; c) Domínio do conteúdo; d) Didática; e) Cumprimento do
programa; f) Cumprimento do calendário de avaliações; g) Relacionamento com os alunos.
Utilize o verso da folha para a análise.

Aprovado
Reprovado
Análise:

São Luís, _______ de ____________________ de 20__.
___________________________
Mestrando

_____________________________

Professor Responsável
____________________________
Coordenador do PPGEM

1 O aluno deverá entregar, na Secretaria da Pós-Graduação, este formulário preenchido e assinado na data da matricula em disciplina (ver calendário).
A não entrega deste formulário implica na reprovação na disciplina estagio de docência e possível perda da bolsa.
2

O relatório final do estágio deverá ser entregue na Secretária da Pós-Graduação ao final do período.

