PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DE ENSINO

TERMO DE CIÊNCIA DA ETAPA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM DOCÊNCIA
(EESD/PAE)
Eu, _____________________________________________________________________, estagiário(a) da
Etapa de Estágio Supervisionado em Docência do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino na FEA-RP,
junto à disciplina ___________________________________________________________, sob a supervisão do(a)
Prof.(a) _______________________________________________________________, durante o 2º semestre de
2017, declaro estar ciente das atividades sugeridas e permitidas no referido estágio, conforme diretrizes
do programa transcritas abaixo:
“A Etapa de Estágio Supervisionado em Docência (EESD) caracteriza-se pela
participação de estudantes de Pós-Graduação nas múltiplas dimensões
pressupostas à docência como seguem:
A)
Organizativa: que diz respeito à seleção dos conteúdos curriculares
e da bibliografia de apoio, seleção e organização dos recursos didáticos e outros
materiais de apoio e etc;
B)
Técnica: que se refere à organizadas atividades operacionais como
lista de presença e de notas e acompanhamento das atividades práticas e
teóricas, etc;
C)
Didático-pedagógica: que envolve, por exemplo, a organização e
desenvolvimento das aulas e utilização do espaço-tempo das atividades
didáticas, etc;
D)
Das relações professor/aluno: favorecendo a organização da
participação dos alunos nas aulas e atividades, estabelecimento de vocabulário
adequado, e demais iniciativas que facilitem a interlocução entre o docente e os
estudantes e etc;
E)
Avaliativa: que prevê ações como a seleção dos tipos mais
adequados de avaliação e elaboração dos instrumentos de avaliação, bem como
a definição dos critérios avaliativos, etc.
É permitido ao aluno PAE ministrar aulas, a critérios do supervisor, em
número de horas correspondentes a não mais que 10% da carga horária total da
disciplina. Fica clara a proibição da substituição de docentes pelo aluno PAE,
sendo obrigatória a presença física do supervisor acompanhando a prática da
regência do aluno.”
Declaro, ainda, que estou ciente de que a avaliação completa e emissão do certificado do
meu estágio poderá demorar alguns meses após o término da etapa.
Ribeirão Preto, _________ de ___________________ de ______________.

_______________________________________________
Estagiário(a)

_______________________________________________
Supervisor(a)
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