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Resumo 

O texto aborda aspectos de uma investigação que se insere no âmbito dos estudos da 

Pedagogia universitária e tem como foco o Estágio de Docência. Assim, investigamos as 

percepções dos professores universitários egressos do Programa de Pós-Graduação em 

Epidemiologia sobre o Estágio de Docência e sobre possibilidades e limites que 

identificaram nessa atividade além de tentar compreender em que medida ela poderia ter 

repercussões em sua formação e prática docente. Ao destacarem as principais 

contribuições decorrentes do estágio à sua prática pedagógica, atualmente mencionam: a 

segurança para discutir determinados assuntos e postura diante da turma; a importância 

do planejamento e principalmente aspectos relacionados aos alunos; a necessidade de 

atentar para seus interesses; a maneira de se relacionar com eles; identificar o grau de 

exigência, enfrentamento de situações cotidianas; percepção da necessidade do diálogo 

constante. Foi possível, através das respostas dos nossos interlocutores, concluirmos que 

se o estágio de docência promove aprendizagens e que se for uma atividade que atenda 

os objetivos propostos pela CAPES, ele poderá se constituir em uma experiência docente 

no Ensino Superior que ajudará na formação de futuros docentes universitários. 

Palavras-chave: Estágio de Docência Orientada; Formação de professores 

universitários; Prática pedagógica. 

 

Abstract 

The paper discusses aspects of research that falls under the pedagogy of university 

studies and focuses on the Internship in Undergraduate Teaching. Thus, we investigated 

the perceptions of professors from the Graduate Program in Epidemiology about the 

internship on undergraduate teaching in the limits and possibilities this activity as well as 

trying to understand how this could have repercussions on their formation and teaching 

practice. By highlighting the main contributions arising from their practice to the 

internship now mention: to discuss certain safety issues and attitude to class, the 

importance of planning and especially issues related to students, the need to attend to 

their interests, the way relate to them, identify the level of demand, coping with 

everyday situations, perception of the need for ongoing dialogue. It was possible with 

the answers of our interlocutors; we conclude that the internship of teaching is an 

activity that meets the goals proposed by CAPES, it could be a teaching experience in 

higher education that will assist in training future professors. 

Keywords: Stage Oriented Teaching. Teacher college formation. Pedagogical practice. 
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Introdução 
 

Ao compreendermos que a docência é uma atividade complexa, um fenômeno sócio 

historicamente situado, que seu exercício envolve peculiaridades e demanda conhecimentos 

de diferentes naturezas, voltamos nosso olhar para a formação docente do professor 

universitário. 

A preocupação com essa temática justifica-se em grande medida por um conjunto de 

fatores que permeiam/configuram a docência universitária no contexto atual. Dentre esses 

fatores, em consonância com apontamentos feitos por diferentes pesquisadores
1 

da 

Pedagogia Universitária, destacamos: 

 

 A forma como é tratada a formação do docente para atuar no ensino superior, no 

caráter reducionista do artigo 66 da lei 9.394/96 que diz que “a preparação para o 

exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente 

em programas de mestrado e doutorado”. 

 O movimento de expansão do acesso à Educação Superior que traz em seu bojo um 

processo heterogenização do público que adentra o ensino superior, exigindo do 

docente universitário uma nova postura, novas formas de trabalhar com a diversidade; 

 A renovação do quadro docente e modificação do perfil de docentes ingressantes, os 

quais, majoritariamente, são jovens doutores que receberam pouca ou nenhuma 

formação alguma para o exercício da docência em seus programas de pós-graduação; 

 A ênfase no conhecimento científico e na titulação ainda se sobressai em relação aos 

conhecimentos pedagógicos no processo seletivo de docentes e na valoração dos 

saberes necessários para a docência.  

 

Tais aspectos sinalizam a importância e a necessidade de serem ampliados os estudos 

no âmbito da Pedagogia Universitária vislumbrando aprofundar a produção do 

conhecimento acerca da formação profissional do docente universitário, da dimensão 

pedagógica que envolve seu trabalho.  

Nessa direção, problematizamos a formação para a docência universitária a partir do 

Estágio de Docência na Graduação
2
, instituído como obrigatório aos bolsistas do Programa 

de Demanda Social da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Nível Superior 

(CAPES). Assim, o cerne dessa pesquisa voltou-se para os docentes universitários que 

realizaram estágio de docência em seus cursos de Pós-Graduação, no sentido de analisar 

como desenvolveram este estágio, quais suas percepções acerca desse, que relevância 

atribuem a essa experiência enquanto espaço formativo para a docência no Ensino Superior.  
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1. Docência universitária: a formação didático-pedagógica em questão 
 

A discussão sobre a formação didático- pedagógica do docente universitário tem se 

apresentado como uma condição substancial para a superação do que Rothen, Silva e 

Pechula (2005) e Cunha (2004) chamam de prática amadora. Os autores explicam que a 

falta de uma formação pedagógica leva os professores a reproduzir o modelo de professor 

que tiveram enquanto eram alunos de graduação.  

O amadorismo configurado pela falta de conhecimentos necessários para o ensino “não 

significa, necessariamente, que esses professores sejam ineficientes e ajam de maneira 

equivocada, mas sim que o sucesso e/ou fracasso na docência é acidental e depende 

basicamente da intuição individual”. (ROTHEN, SILVA, PECHULA, 2005, p. 2) 

Masetto (2009, p.14), ao discorrer sobre a Educação Superior, explica que essa deve 

ser um “lugar marcado pela prática pedagógica intencional, direcionada a aprendizagens 

definidas em seus objetivos educacionais e planejadas para serem conseguidas as melhores 

condições”. O autor considera que as instituições de ensino superior são lugares de fazer 

ciência, que se estabelecem e agem em uma sociedade, contextualizadas em determinado 

tempo e espaço, sofrendo as ingerências da complexa realidade exterior, que se engendra 

desde a situação política-econômico-social da população até as políticas governamentais, 

passando pelas perspectivas políticas e ideológicas dos grupos que nela atuam. 

O entendimento de Masetto (2009) acerca da intencionalidade pedagógica coaduna 

com as ideias de Veiga (1989, p.16) quando esta autora afirma que a prática pedagógica é 

uma prática social, orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos específicos, em 

qualquer nível de ensino. Ao enfocar a docência na universidade, Masetto (2009) menciona 

o domínio dos conhecimentos básicos de uma área específica, os conhecimentos da área 

pedagógica e o exercício da dimensão política como aspectos imprescindíveis. 

Acerca dos conhecimentos específicos, o autor ressalta que cabe ao professor manter-

se realizando estudos, reflexões críticas sobre temas teóricos ou experienciais, que 

reorganizam seu conhecimento, reconstruindo-os, atribuindo-lhes novos significados. A 

pesquisa, entendida como trabalhos específicos preparados pelo professor para eventos 

científicos e divulgação em periódicos que abordem aspectos teóricos ou relatem 

experiências, apresenta-se como fundamental nesse aspecto (MASETTO, 2009).  

O conhecimento pedagógico, por sua vez, abrange a percepção do processo de ensino e 

aprendizagem em que o professor deve considerar os princípios básicos da aprendizagem 

do aluno; envolve concepção e gestão do currículo, o que requer compreensão da relação 

da sua disciplina com as demais, conjeturando uma noção de totalidade; conhecimento da 

relação professor–aluno e aluno–aluno, em que focaliza a atitude de parceria e 

corresponsabilidade com os alunos; e o domínio da tecnologia educacional como 

ferramenta para facilitar o processo de aprendizagem (MASETTO, 2009). 

Ao elencar o exercício político como uma dimensão imprescindível à docência 

universitária, Masetto (2009, p. 23) explica que o professor, ao entrar na sala de aula, não 

deixa de ser um cidadão, alguém que faz parte de um povo, de uma nação, que se encontra 
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em um processo histórico e dialético, que participa da construção da vida e da história de 

seu povo.  

Assim, Veiga (2010) ressalta que a docência requer autonomia e consciência crítica 

para analisar o que acontece com o ensino (dentro e fora da sala de aula) e o modo como a 

conjuntura social mais abrangente se relaciona com a função social do trabalho do 

professor, com as finalidades educativas pretendidas e sua concretização. 

Partindo desse pressuposto a autora pontua a docência como uma atividade teórico-

prática, como uma práxis, que pressupõe indubitavelmente o vínculo indissolúvel da 

unidade entre teoria e prática, entre finalidade e ação, entre o saber e o fazer, entre 

concepção e execução, ou seja, entre o que o professor pensa e o que ele faz; acentuada 

presença de consciência crítica; ação recíproca entre professor, aluno e o contexto social em 

que está situada a instituição de educação superior; atividade criativa; momentos 

interligados de análise e crítica e momentos de superação e de proposta de ação; 

desenvolvimento do significado ideológico que permeia a docência (VEIGA, 2010, p. 18).  

Esses apontamentos, atrelados a outras dimensões relativas à ação docente remontam a 

discussão de como viabilizar uma formação balizada nos aspectos mencionados. Marcelo 

Garcia (1999, p.249), ao desenvolver estudos sobre a educação superior na Espanha, 

problematiza a questão advertindo sobre a incoerência de atribuir os mesmos parâmetros de 

formação adotados para os professores dos outros níveis de ensino aos professores 

universitários. O autor argumenta que em pouco tempo é praticamente inviável pensar 

“num currículo de formação inicial de professores universitários”, visto que estudos 

anteriores apontam que cursos voltados à formação do docente universitário, geralmente 

não são utilizados como critérios de seleção dos professores universitários. (MAIN, 1987 

apud MARCELO GARCIA, 1999). 

Após mencionar algumas iniciativas de racionalizar o processo de formação inicial dos 

professores universitários, Marcelo Garcia (1999, p.249), pondera que “talvez seja mais 

plausível propor o desenvolvimento de programas de iniciação na profissão docente para 

aqueles professores universitários que se iniciam na docência”. O autor argumenta que a 

proposição de programas de iniciação tem maior incidência em âmbito internacional e a sua 

organização pode ser mais flexível e prolongada.  

Essa colocação pode justificar-se também, pelo fato de que, conforme explicam Cunha 

e Leite (1996, p. 85), “não é possível falar genericamente de uma pedagogia universitária 

como se todos os cursos da universidade fossem regidos pela mesma lógica”.  

Assim, os estudos da pedagogia universitária vêm se voltando para uma compreensão 

de que a qualificação científica do professor é fundamental, entretanto, requer que 

“qualquer proposta curricular que pretenda articulação em torno de um projeto de curso 

exija condição do trabalho coletivo” (CUNHA E BROILO, 2008. p. 31). Demanda que um 

professor estabeleça diálogo com seus pares, que planeje em conjunto, que compartilhe as 

suas condições de ensino, que discuta os processos de aprendizagem dos alunos e a sua 

própria formação. A transgressão dos contornos de sua disciplina, a interpretação da cultura 

e o reconhecimento do contexto em que acontece o ensino e onde sua produção acontece 

são essenciais. Nessa concepção, os saberes constitutivos da profissão docente implicam 
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consciência, compreensão e conhecimento. Só assim pode estabelecer-se a reflexividade e, 

com ela, uma perspectiva mais emancipatória da profissão.  

Ao defenderem a ideia de que não há modelos universais para protagonizar esse 

processo de formação para a docência universitária, Cunha e Broilo (2008, p. 31) 

sublinham que “a melhor forma de alicerçar novas construções é assumir uma condição de 

experimentação, reconhecendo a dimensão artesanal da docência e da aprendizagem sem, 

com isso, desconsiderar a necessária base teórica que sustenta a ação docente”. 

Partilhando do entendimento das autoras, acreditamos que uma possibilidade de 

promover a aproximação e experimentação da atividade docente no âmbito acadêmico ao 

futuro docente universitário pode ser o Estágio de Docência na Graduação. Esse estágio, ao 

ser prescrito pela CAPES como uma atividade obrigatória aos bolsistas do Programa de 

Demanda Social, pode representar uma atividade efetivamente formativa, que promova um 

redimensionamento da compreensão do pós-graduando do que seja a docência. 

Consideramos que o estágio de docência pode representar um veículo profícuo de 

inserção no contexto universitário, possibilitando a vivência de diferentes relações 

interpessoais, a oportunidade de planejamento coletivo, o estabelecimento de diálogo sobre 

aspectos relacionados à docência.  

 
 
2. Estágio de docência na graduação: ação para a formação 

 
O estágio de docência ao ser instituído como uma ação de fomento à formação docente 

aos bolsistas do Programa de Demanda Social (PDS) sinaliza, mesmo que timidamente, a 

preocupação da CAPES com a qualificação para o exercício da docência.  

Ao partir do entendimento de que o PDS objetiva promover a formação de recursos 

humanos de alto nível necessários ao país, a CAPES estabelece, em 1999, através do Ofício 

Circular nº 028/99/PR/CAPES, o estágio de docência na graduação como parte das 

atividades obrigatórias aos bolsistas de Mestrado e de Doutorado. 

Tal documento sinaliza a preocupação em “assegurar uma formação de excelência aos 

bolsistas permitindo o seu aproveitamento no sistema de ensino superior brasileiro” 

(CAPES, 1999).  

Vislumbrando o desenvolvimento de uma formação de caráter pedagógico para, pelo 

menos, uma parcela dos acadêmicos dos cursos de pós-graduação que terão como possível 

atividade profissional o exercício da docência no ensino superior, o referido ofício 

apresenta as diretrizes para implantação, explicitando como a CAPES entende o Estágio de 

Docência na Graduação: 
 

1. É parte integrante da formação de mestres e doutores;  

2. Deve ser realizado sem prejuízo do tempo de titulação do bolsista;  

3. Pode ser de 1 (um) semestre para o bolsista de mestrado e de 2 (dois) 

semestres para o bolsista de doutorado; e  

4. Deve ser supervisionado pelo orientador do bolsista. (CAPES, 1999) 
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Embora posteriormente tenham sido divulgados diversos documentos
3
 que discorrem 

sobre ou referendam o estágio de docência, poucas orientações foram acrescidas às 

diretrizes supracitadas. São mencionados nos documentos subsequentes, especialmente, 

aspectos relacionados à carga horária, avaliação, critérios de dispensa. No que tange a 

orientações de como esse estágio deve ocorrer, que conhecimentos deve desenvolver, que 

tipo de relações deve primar, que concepção de formação para docência no ensino superior 

o sustenta, nenhum dos textos faz qualquer referência.  

Tal configuração somada ao caráter de obrigatoriedade aos bolsistas, muitas vezes 

atribui à experiência uma conotação essencialmente burocrática. Apesar de estar instituído 

há uma década, o estágio de docência orientada tem sido pouco problematizado, enquanto 

um possível espaço/tempo de formação para a docência no ensino superior. Nessa direção 

Cunha (2004, p. 798), adverte que: 
 

A exigência recente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), de que seus bolsistas tenham uma iniciação pedagógica e 

algum exercício do magistério, durante o doutorado no país, tem sido adaptada 

às circunstâncias com duvidosos resultados: há casos em que uma disciplina 

trata, em algumas horas de temas didáticos; em outros, os alunos são postos a 

lecionar no lugar dos professores, sem supervisão alguma. 

 

Partindo do entendimento de que o estágio de docência pode configurar-se uma 

possibilidade de aproximação e formação para a atividade docente na Educação Superior, 

que deve transcender o caráter burocrático/ legalista que ainda lhe é recorrente para que se 

configure em um importante espaço formativo para professores do ensino superior, cabe 

questionarmos: De que forma esses estágios estão estruturados? Como acontecem? 

Garantem de fato uma formação didático- pedagógica aos futuros mestres e doutores para 

atuarem como docentes do ensino superior? 

 
 
3. O percurso investigativo: aproximações com o campo empírico 

 
A problemática delineada apontou para a necessidade de melhor elucidar e 

compreender as relações entre os discursos que sustentam a institucionalização do Estágio 

de Docência na Graduação, dentro das determinações implementadas pela Capes, e a 

prática que se desenvolve no Estágio. A intenção foi perceber em que medida o EDG 

contribui ou se coloca como uma oportunidade para a construção de conhecimentos para a 

docência universitária. 

A escolha pelo Estágio de Docência na Graduação do Programa de Pós-Graduação em 

Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas como de lócus de investigação se deu 

pela combinação de um conjunto de fatores: grade curricular (o EDG apresenta-se como 

componente do currículo dos cursos de mestrado e doutorado, sendo obrigatório a todos os 

alunos - independentes de serem bolsistas ou não); carga horária (é o programa da 
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instituição que prevê a maior carga horária destinada ao EDG); tempo de oferta (foi 

incluído no currículo desde a institucionalização do Estágio de Docência na Graduação pela 

CAPES como atividade obrigatória para os bolsistas do PDS, em 1999); localização e 

contato com os possíveis sujeitos (o site do PPGEpi disponibiliza grande número de 

informações/dados a respeito dos egressos).  

Importante, também, salientar que o PPGEpi é considerado um programa de 

excelência, com conceito 7 na CAPES e tem entre seus alunos e egressos profissionais com 

formações em diferentes áreas do conhecimento tais como: Medicina, Odontologia, 

Nutrição, Farmácia, Educação Física, Enfermagem, Serviço Social, Medicina Veterinária, 

Engenharia Civil entre outras.  

Para constituição da amostra, definimos que nossos colaboradores deveriam ser 

professores do ensino superior nas diferentes disciplinas que compõem a área de 

conhecimento em que atuam; ser egresso do PPGEpi (dos cursos de Mestrado e 

Doutorado) e ter realizado o EDG no decorrer da sua Pós-Graduação. 

Após localizarmos e contatarmos professores que atendiam os critérios estabelecidos, 

explicarmos que sua participação implicaria na assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, constituímos, a partir da disponibilidade e consentimento dos docentes, 

uma amostra que contou com quinze (15) professores. 

Nossos colaboradores atuam em seis (6) universidades distintas da região sul do país e 

possuem formação básica nos cursos de – Medicina (7), Educação Física (5), Nutrição (1), 

Odontologia (1), Farmácia (1). 

Embora a realização do EDG seja obrigatória para todos os discentes do programa, ele 

atende os mesmos critérios de dispensa estipulados pela CAPES e os alunos não bolsistas 

são obrigados a realizá-lo por pelo menos um semestre, enquanto que os alunos bolsistas o 

realizam no decorrer de todo o curso de mestrado e/ou doutorado. Assim, os docentes 

entrevistados realizaram o EDG por diferentes períodos de tempo: quatro (4) deles 

realizaram o EDG por doze (12) semestres, dois (2) por nove (9) semestres, três (3) 

realizaram por (4) semestres, quatro professores realizaram o estágio por dois (2) semestres, 

dois (2) realizaram apenas (1) semestre.  

A participação dos colaboradores foi através de uma entrevista semi - estruturada, 

composta pelos seguintes eixos temáticos: concepção de ensino, aspectos que envolvem a 

prática pedagógica, relatos sobre o estágio que realizaram, a orientação recebida durante o 

estágio e a orientação que realizam atualmente como orientadores, o estágio de docência no 

contexto da pós-graduação e suas possíveis contribuições para suas práticas e para sua 

formação como docente.  

A estruturação da entrevista privilegiou grupos de questões que procuraram explorar 

diversos aspectos relacionados a essa atividade, na tentativa de perceber se os professores 

explicitariam alguma condição de o estágio ter sido uma possibilidade que os ajudou na 

construção da docência que atualmente desenvolvem. 

A análise dos dados considerou os princípios da análise de conteúdo, pois esse enfoque 

constitui-se em um conjunto de técnicas de análise de comunicação “visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 



 
Estágio de docência: possibilidades e limites na formação de professores universitários 

 

 
515 

indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção destas mensagens” (Bardin,1977, p. 42).  

 
 
4. Percepções dos interlocutores sobre o estágio de docência orientada 

 
Indagar sobre o que os professores percebem a respeito do EDG no programa em 

questão, representou um parâmetro importante para discutir se esse Estágio atende, em 

alguma medida, o que está proposto no seu objetivo: levar a um aperfeiçoamento da 

técnica didática dos alunos de pós-graduação, familiarizá-los com a posição de docente e 

fixar melhor seus conhecimentos na área (CAPES, 2009, p.8 ).  

Considerando que um dos aspectos fundamentais na discussão sobre a ação docente diz 

respeito à compreensão do que significa ensinar, procurarmos conhecer a concepção de 

ensino de nossos interlocutores. A partir das suas respostas foi possível agrupar essa 

dimensão em três categorias de análise: a) ensino como transmissão/passagem de 

informação; b) ensino como capacitação do outro à aprendizagem; c) ensino com 

troca/construção coletiva.  

O ensino como transmissão/passagem de informação é a compreensão mais recorrente 

entre nossos colaboradores. Ao discorrerem sobre o que é ensinar afirmaram que o foco 

central é passagem de informação (Prof.8); Se refere a tudo aquilo que tu sabe, que tu 

conhece e que tu transmite ou compartilha com outras pessoas (Prof.13); Ensinar é passar 

o conhecimento. (Prof.4); É transmitir conhecimento. (Prof.1); É a capacidade de tu poder 

passar o teu conhecimento para outra pessoa. (Prof. 9) 

Essa perspectiva assemelha-se ao que Pérez Gomez (2007) chama de ensino como 

transmissão cultural ou ensino tradicional. Anastasiou (2004, p.12) destaca que esse é o 

modelo de ensino que a maioria de nós, e dos professores atuais, vivenciamos enquanto 

alunos. 

Embora não tenhamos a pretensão de justificar o entendimento expressado pelos 

entrevistados, cabe ponderar que todos os professores que revelaram essa compreensão de 

ensino são docentes do ensino superior há menos de cinco anos. Nesse sentido, é 

interessante salientar que para Isaía, Maciel e Bolzan (2010) esse é o período no qual o 

sujeito “converte-se” professor. Como os professores não fizeram cursos que 

possibilitassem uma discussão sobre ensino, em geral, carregam a ideia construída durante 

seu tempo de estudante. Nessa direção, conforme explica Murillo (2004) os professores, ao 

iniciarem a docência, majoritariamente, só contam com sua iniciativa pessoal e sua 

bagagem experiencial enquanto aluno para ir construindo e desenvolvendo suas teorias 

sobre o ensino e a aprendizagem dos alunos.  

Outra compreensão mencionada pelos nossos entrevistados foi a do ensino como 

troca/construção coletiva.  

Ao explanarem que ensinar transcende a ideia de transmitir conhecimentos os docentes 

asseguraram que a interação com os alunos deve ser o cerne do processo de ensino.  
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Afirmações como: o ensino é uma troca. Troca de conhecimento, de experiência, onde 

a gente também aprende, não só passa o conhecimento, a gente faz essa troca o tempo 

inteiro [...] (Prof. 5.), acenam para uma concepção que se aproxima, em certa medida, ao 

entendimento de Freire (1996) quando esse explica que o papel do professor extrapola a 

mera transmissão de conhecimentos, que ensinar não é transmitir conhecimentos, mas criar 

as possibilidades para a sua própria produção ou construção (FREIRE, 1996, p. 25). 

A terceira concepção de ensino identificada na fala dos professores entrevistados foi a 

de que o ensino é a capacitação do outro à aprendizagem. 

Ao manifestarem preocupação com a aprendizagem dos alunos, dois de nossos 

interlocutores expressam a ideia da indissociável relação entre ensino e aprendizagem. O 

entendimento de que a ênfase do ensino está em capacitar o estudante a apreender 

conteúdos, fazer descobertas, ter uma formação e seguir adiante, no aprofundamento do 

tema, que se propõe a estudar (prof.7), remete ao que Anastasiou ( 2004) denomina como “ 

processo de ensinagem
4
”.  

A discussão sobre os aspectos que envolvem a prática pedagógica remete-nos à ideia 

de prática como componente de uma prática social mais ampla. Nesse sentido, explica 

Veiga (1989) que a prática compõe-se de uma dimensão teórica “representada por um 

conjunto de ideias constituído pelas teorias pedagógicas, sistematizado a partir da prática 

realizada dentro das condições concretas de vida e trabalho” e uma dimensão objetiva que 

se constitui pelo “conjunto de meios, o modo pelo qual as teorias pedagógicas são 

colocadas em ação pelo professor, pelos meios ou instrumentos com que se exerce a ação, e 

de seu resultado ou produto” (p.16).  

Ao analisarmos as respostas dos colaboradores acerca do que entendem sobre prática 

pedagógica, identificamos que a compreensão converge, preponderantemente, para a 

dimensão objetiva. Disseram eles que Prática pedagógica para mim seria um conjunto de 

técnicas que tu acabas utilizando justamente para facilitar esse processo de ensino e 

aprendizagem. (Prof.3); A prática pedagógica são as ferramentas que tu usa para passar a 

informação. Então aí depende de duas coisas, do tipo de informação que tu tens que passar 

e para quem tu tens que passar (Prof.9). 

Embora os aspectos mencionados sejam componentes da prática pedagógica, ao serem 

considerados isoladamente remetem à uma dicotomização entre teoria e prática. Veiga 

(1989, p.17) esclarece que teoria e prática tem que ser uma unidade indissolúvel a medida 

que 
 

Uma depende da outra e exercem uma influência mútua, não uma depois da 

outra, mas uma e outra ao mesmo tempo. Quando a prioridade é colocada na 

teoria cai-se na posição idealista. O inverso também gera distorções, pois uma 

prática sem teoria não sabe o que se pratica, propiciando o ativismo, o 

praticismo ou utilitarismo. 
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A dificuldade em definir prática pedagógica ou lhe conferir um significado mais 

abrangente é atribuída por alguns professores ao fato de não terem tido discussões a 

respeito da temática no decorrer de sua formação.  

A ênfase da compreensão de prática pedagógica vinculada, predominantemente, a sua 

dimensão objetiva pode estar atrelada, também, a configuração do estágio de docência na 

graduação vivenciado pelos professores entrevistados.  

Ao descreverem como aconteceu seu estágio, os professores relataram que tinham a 

incumbência de acompanhar as disciplina de Epidemiologia Bioestatística ou Medicina de 

Comunidade, no curso de graduação em Medicina e conduzir a parte prática dessas. Esta 

etapa da disciplina consiste na realização de pequeno estudo epidemiológico em áreas 

próximas a Unidades Básicas de Saúde, que possuem convênio com a UFPel.  

Através das respostas dos entrevistados foi possível agrupar a percepção de estágio 

como: a) atividade de orientação de pesquisa; e b) execução de tarefas pré- definidas. 

Enquanto acadêmicos da pós-graduação, sua incumbência era orientar, 

predominantemente, o trabalho de campo dos alunos da graduação na elaboração dos 

projetos, construção dos instrumentos de coleta de dados, realização da coleta, análise dos 

dados e redação do trabalho final. 

Como esse envolvimento era intenso durante o semestre, os pós-graduandos 

estabeleciam uma relação bastante próxima com os alunos, especialmente, com o grupo que 

acompanhavam. Embora tivessem uma participação expressiva e contínua no 

desenvolvimento do trabalho proposto na disciplina de EDG, os mestrandos ou doutorandos 

eram reconhecidos como monitores. Cabe lembrar que mesmo estando mais próximos dos 

alunos do que o próprio professor da disciplina, que conhecessem com mais profundidade 

as dificuldades dos alunos e as percepções desses acerca da disciplina, e que fossem a 

referência para tirar dúvidas e obter esclarecimentos, isso não os ajudava a alcançar um 

patamar que os reconhecessem como “professores”.  

Nesse sentido, os entrevistados destacaram o respeito com que eram tratados, 

entretanto, afirmaram que não eram vistos como professores ou como alguém que estava 

exercendo a docência.  

É interessante pontuar que durante o EDG um terço de nossos colaboradores respondeu 

que não ministrou nenhuma aula teórica e os demais disseram que ministraram uma ou duas 

aulas no máximo, conforme o tema previsto no cronograma. Nesses casos, o professor 

responsável pela disciplina de graduação em que realizaram o estágio distribuía algumas 

aulas teóricas a partir do interesse e proximidade do pós-graduando com a temática a ser 

desenvolvida, conforme afirmaram nossos entrevistados. 

Como tinham muitos afazeres relacionados ao estágio alguns professores relataram que 

a experiência acabava, muitas vezes, configurando-se em um trabalho, essencialmente, de 

executar tarefas deixadas pelos professores titulares das turmas. Além de configurar-se em 

uma experiência árdua e em certa medida frustrante para alguns, um estágio calcado 

essencialmente no fazer mostra-se bastante limitado, tendo em vista que não garante o que 

Pimenta e Lima (2004) definem como interlocução entre teoria e prática. Tal configuração, 

entretanto, se coaduna com o que é apresentado na ementa da disciplina de Estágio de 
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Docência Orientada
5
 do PPGEpi por não haver qualquer previsão, objetivo e/ou bibliografia 

que trate de aspectos teóricos relacionados à prática docente.  

Entre o que está definido como objetivo e a sua concretização no Estágio de Docência 

na Graduação no PPGEpi parece existir uma aproximação à medida que o documento não 

expressa preocupações com a dimensão teórica. Assim, o EDG, sendo calcado 

exclusivamente na dimensão prática, pode mostrar que existe uma fragmentação entre 

teoria e prática. Outro ponto a ser salientado é que aulas eminentemente práticas podem 

impossibilitar o desenvolvimento do estágio como uma oportunidade de construção de uma 

atitude teórico-investigativa, que envolva reflexão e intervenção na vida da instituição, dos 

professores, dos alunos e da sociedade (PIMENTA e LIMA, 2004). 

O trato da dimensão teórica da prática pedagógica no estágio de docência é sinalizado 

pelos respondentes como uma das expectativas que alimentavam ao iniciarem a realização 

de tal atividade. Um dos respondentes afirmou que: eu imaginava que teria algum 

conhecimento teórico para nós, um conhecimento mais pedagógico (Prof. 2). Percebe-se 

que o professor expressou a necessidade de haver um embasamento teórico para a prática 

docente. Essa afirmativa nos remete ao que Cunha (2006) explica quando se refere à 

docência como ação complexa que exige saberes específicos para seu desenvolvimento. 

Embora um grupo de cinco entrevistados relatasse que não esperava nada específico 

da disciplina, os demais apontaram que nutriam expectativas em relação ao aprendizado 

sobre a docência, o domínio do conteúdo e apreensão perante o grupo de alunos da 

graduação. 

Talvez o próprio nome da disciplina: Estágio de Docência na Graduação provocasse 

nos professores a expectativa de aprender a “dar aulas” ou então os provocasse no sentido 

de vislumbrarem a futura inserção na carreira docente na universidade já com alguma base 

de conhecimentos pedagógicos.  

A preocupação com a docência se manifesta ainda em aspectos mais pontuais da 

prática pedagógica, como o domínio do conteúdo e a relação com os alunos. Além da 

ansiedade de saber se conseguiriam desenvolver com propriedade o conteúdo, alguns 

entrevistados revelaram que receavam a receptividade que teriam por parte dos alunos da 

graduação em virtude de que seu curso de formação inicial era diferente do curso em que 

estavam trabalhando. 

Os elementos sinalizados pelos respondentes encontram guarida no que Masetto (2009) 

explica sobre os aspectos essenciais para a docência universitária: domínio do 

conhecimento específico, domínio dos conhecimentos pedagógicos e exercício político.  

A falta de problematização dessas questões se relaciona, em grande medida, com o que 

os respondentes acenaram como principais desafios e dificuldades enfrentadas no decorrer 

do estágio de docência. Mesmo que tenham desempenhado o que chamaram de monitoria, 

tiveram participação restrita no desenvolvimento da parte teórica da disciplina que lhes 

coube ensinar. Como não participaram diretamente do planejamento das aulas e na 

definição dos conteúdos a serem ensinados, os respondentes relataram que tiveram 

dificuldades que são intrínsecas à atividade docente.  
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A restrição dos momentos de diálogo, de trocas relacionadas ao fazer docente pode 

estar relacionado com a configuração do estágio de docência do PPGEpi e a forma de 

orientação estabelecida. De acordo com as expressões de nossos interlocutores sobre a 

orientação que receberam foi possível observar que estiveram presentes três aspectos 

importantes sobre a condição da orientação. São eles: a) inexistência de orientação; b) falta 

de autonomia para a condução dos trabalhos; c) orientação voltada especialmente para a 

pesquisa. 

Conforme explicaram nossos colaboradores a respeito da orientação que receberam é 

possível distinguir três personagens com atribuições distintas no EDO, as quais em outros 

programas de pós-graduação, muitas vezes, são desempenhadas pela mesma pessoa. 

Explicaram que no PPGEpi tem a figura do orientador da pesquisa de mestrado ou 

doutorado, o professor da disciplina de Estágio de Docência Orientada (EDO) e o professor 

das disciplinas da graduação (Bioestatística e Medicina de Comunidade) nas quais os pós-

graduandos realizavam o EDO
6
. 

Apesar de haver um indicativo nos Cadernos de Indicadores da CAPES referentes ao 

programa de que o EDG deve ser “uma experiência de docência sob supervisão de seus 

orientadores” (CAPES, 2009, p.8), os entrevistados esclareceram que o orientador da 

pesquisa tem pouco ou nenhum envolvimento com o desenvolvimento do EDG. As 

exceções reservam-se aos casos de pós-graduandos orientados pelos professores 

responsáveis pelas disciplinas de graduação em que era realizado o EDG e pós-graduandos 

orientados por professores vinculados a outros cursos de graduação, pois esses 

possibilitavam realizar o EDG fora do curso de Medicina, desde que sob sua orientação. 

Considerando que o processo de orientação de um estágio requer, conforme explicam 

Pimenta e Lima (2004, p. 114) “aproximação e distanciamento, partilha de saberes, 

capacidade de complementação, avaliação, aconselhamento, implementação de hipóteses 

de solução para os problemas que, coletivamente, são enfrentados pelos estagiários”, tais 

prerrogativas podem ficar impossibilitadas quando não se estabelecem espaços/tempo de 

orientação. 

Dos quinze professores entrevistados sete afirmaram não ter tido uma orientação mais 

sistematizada, com horário específico para conversar sobre aspectos relativos ao estágio 

e/ou a docência.  

Além da falta de orientação, alguns respondentes sinalizaram a predeterminação como 

uma característica da orientação que recebiam. Explicitaram que não tinham oportunidade 

de dialogar, planejar coletivamente ou propor algo diferente. A falta de autonomia foi um 

aspecto bastante marcante nessa relação. 

Ao afirmarem [...] normalmente o conteúdo era preestabelecido no plano de trabalho 

do professor, que ele ia desenvolver e era basicamente isso. Não te dava espaço, ou dizia 

olha eu preciso disso ou vamos discutir a aula (Prof. 11), ou ainda, [...] a falta de 

autonomia que a gente teve para fazer algumas coisas acabou se tornando um pouquinho 

mais difícil. Aí para mim já era pior, porque eu pensava, isso eu faria diferente. Eu me 

sentia com capacidade de fazer outras coisas e não tive essa abertura. (Prof.14) Revelaram 

as limitações existentes no processo.  
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A falta de oportunidade de participar do planejamento da disciplina, de trocar ideias a 

respeito do conteúdo trabalhado, discutir coletivamente possibilidades de melhorar o 

trabalho desenvolvido com os alunos de graduação restringe as possibilidades do EDG de 

consolidar-se como um espaço significativo de formação para a docência, objetivo para o 

qual foi concebido.  

Para alguns docentes a orientação que tiveram, ao invés de abordar questões relativas à 

prática pedagógica, contemplava, essencialmente, atributos relacionados ao 

desenvolvimento de pesquisas. Como explicou um dos entrevistados: se tivesse um nome 

“estágio de docência orientada” o meu seria um “estágio de orientação de pesquisa”. Foi 

isso que eu fiz, eu fui o orientador, assim como eu tinha o meu orientador do mestrado que 

me dava orientação, eu fui orientador várias vezes de trabalhos de grupos (Prof. 12). 

Kenski (1991, p. 40) ao problematizar o papel do orientador de estágio em cursos de 

formação de professores destaca que esse deve:  
 

[...] tentar definir claramente, para si mesmo, a sua concepção de professor, em 

suas relações político-sociais vinculadas à conjuntura da época e em relação às 

condições profissionais que a classe docente enfrenta na atualidade. Por ser um 

momento decisivo do curso, no qual o professor- supervisor passa a ter um 

contato mais direto e mais marcante com os alunos estagiários, é importante que 

ele tenha bem claro o tipo de professor que ele pretende contribuir para formar.  

 

Embora a autora esteja se referindo à formação de professores para escola básica, suas 

considerações podem ser estendidas aos docentes do ensino superior. Salvaguardando as 

peculiaridades de cada nível de ensino, o papel do orientador no que tange à formação para 

a docência, em nosso entendimento, apresenta similaridades. 

A falta de orientação em relação a aspectos relativos à docência pode estar relacionada 

a dificuldades do corpo docente do programa em abordar essas questões. 

Os depoimentos dos entrevistados: Eles não estão formando professores. Eles não são 

professores e não querem ser professores. Eles são bons, ótimos, maravilhosos 

pesquisadores. [...] lá eles não gostam de dar aula. Não tem um professor que dê aula na 

graduação e se tiver são poucos. Eles gostam de ser pesquisadores, fazer pesquisa. A 

formação docente lá é nula. (Prof. 14); Prática pedagógica para os professores de lá é 

uma coisa que eles carecem muito. Eles não têm isso, eles não prezam por isso, eles são 

médicos, muitos deles nem gostam de dar aula, então eu sinto que faltou essa aproximação. 

Mesmo que eles pudessem estar mais próximos, como é uma coisa que eles mesmos não 

carregam, não sei se eles poderiam ajudar muito. (Prof. 15) Revelaram que para que a 

orientação promova reflexões sobre a prática docente; partilha de experiências; 

contextualizações, discussões e busca de soluções coletivas para as dificuldades é 

pertinente que o docente orientador esteja preparado e principalmente disposto a 

problematizar essas questões.  

Ao serem questionados sobre como compreendem o estágio de docência na 

graduação no contexto da pós-graduação, todos afirmaram que em certa medida esse é 
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importante. Apresentaram diferentes argumentos, tanto de ordem específica ao Programa 

quanto de maior abrangência, para justificar a importância do estágio de docência.  

É possível perceber que reconheceram o potencial do EDG como uma atividade 

formativa capaz de possibilitar ao pós-graduando uma aproximação com a docência. 

Sinalizaram esse como uma oportunidade dos mestrandos e doutorandos conhecerem a 

realidade do ensino de graduação. Alguns professores defenderam que todos os alunos 

deveriam passar por essa experiência, sejam acadêmicos com formação em licenciaturas ou 

acadêmicos oriundos de outros cursos. Outros, partindo do entendimento que os cursos de 

licenciatura formam para a docência em qualquer nível de ensino, apontaram que apenas 

não licenciados que não tiveram experiência docente no ensino superior deveriam realizá-

lo. 

A aproximação com os alunos de graduação também é mencionada com bastante 

ênfase. Os professores explicam que através do estágio, além de se estabelecer uma relação 

de parceria, visto que a diferença de idade, geralmente, é bastante pequena entre 

graduandos e pós-graduandos, é possível compreender como os alunos “recebem” 

determinadas propostas, como reagem a diferentes situações, identificar as principais 

dúvidas que os alunos têm e que, em geral, não se sentem à vontade de perguntar ao 

professor regente. 

Embora reconheçam essas potencialidades, os docentes acenaram uma série de 

limitações existentes na configuração do estágio de docência da forma como ele é proposto 

pela CAPES e, especialmente, como é efetivado no PPGEpi. Argumentaram que a 

proposição é válida, porém não estabelece parâmetro algum, em cada lugar é de um jeito 

(Prof.8), [...] é bastante flexível, não tem uma grade, vamos dizer assim, de formação, de 

conteúdo, uma ementa que tenha alguns tópicos obrigatórios a serem vistos (Prof.15). 

Como destacou um dos entrevistados a docência orientada deve mostrar o lado que a 

gente não quer e tem que ter, porque eu vejo muitos professores que não queriam ser 

professores e estão lá. São pessoas que talvez não tenham formação para ser docente ou 

não querem fazer isso. Se é um processo em construção, um objetivo do curso, o que o 

mestrado em Epidemiologia quer formar? O que o mestrado em Pedagogia quer formar? 

Aí tem que ter uma forma de bolo? Acho até que não, [...] mas acho que tem que mudar... 

como está acho que não dá para ficar. Está meio desorganizado, sem estrutura...(Prof.4) 

As limitações são atribuídas também ao fato de que existem visões diferentes dos 

atores, pois vai ter aquele com a visão na pesquisa e vai ter aquele com a visão de que tu 

dá aula para mim porque eu não posso e tem aquele que quer as duas coisas (Prof.15), e 

ao que consideram política contraditória da CAPES, visto que a agência sinaliza o estágio 

de docência como “parte integrante da formação do pós-graduando, objetivando preparação 

para a docência” (CAPES,2002). Entretanto, complementaram que ao avaliar os 

programas de pós-graduação, a formação docente, a atividade docente em sala de aula, 

não contam nada na pontuação. Contam as publicações, quantos alunos terminam o 

mestrado, quantos terminaram o doutorado, mas a parte da formação não conta (Prof.3).  

Essa perspectiva remonta à pouca atenção com que os aspectos referentes à docência 

são tratados nos programas de pós-graduação, sobretudo, no caso em estudo. Avaliaram 
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que a formação que receberam nos seus cursos de mestrado e doutorado não abordou, em 

momento algum, questões relativas ao ensino.  

As respostas dos professores convergiram para a ideia de que o EDG não os preparou 

para a docência. Apontaram de forma semelhante como e o que percebem de limitações, 

salientando que o estágio ficou muito aquém do que esperavam.  

De outro modo, nossos colaboradores destacaram contribuições advindas da 

experiência do estágio que foram incorporadas em sua prática docente.  

Os relatos enunciaram como o estágio possibilitou aos docentes suas primeiras 

aprendizagens no âmbito da docência. Demonstraram a importância que esse momento teve 

no aprendizado de como planejar suas aulas, como se relacionar com os alunos, como lidar 

com as dúvidas tanto suas quanto desses, para que se sentissem mais confiantes e menos 

inseguros ao se tornarem efetivamente docentes.  

As respostas aparentemente contraditórias em relação às possibilidades do EDG ajudar 

na constituição da docência encontram respaldo nas ideias de Enricone (2005) que diz que 

o ensino e as aprendizagens se adquirem com o uso, a prática ou vivências da pessoa por si 

mesma, propicia a atribuição de significados e diversas formas de perceber e explicar as 

realidades com que o sujeito se depara.  

Nessa direção, a proximidade com os alunos de graduação também proporcionou aos 

docentes aprendizagens significativas. Explicaram que a partir da experiência do Estágio, 

hoje eles têm mais facilidade de identificar comportamentos, de ver quando sua aula está ou 

não despertando interesse dos alunos pelo assunto que estão ensinando. Complementaram 

dizendo que percebem quando os alunos estão fazendo algo por obrigação ou estão 

estimulados a aprender o que está sendo ensinado.  

Destacaram que essas percepções os auxiliam na condução de situações cotidianas que 

à primeira vista parecem simples, mas que se tornam delicadas se não houver um cuidado, 

preocupação por parte do professor. Exemplificaram, citando a organização de trabalhos 

em grupos, as exigências que devem ser feitas ao coletivo e o que pode ser avaliado 

individualmente, a necessidade de manter uma postura de diálogo sem ceder aos vários 

apelos que surgem nessas situações.  

Ao discorrerem sobre que possíveis procedimentos/ estratégias/ espaços formativos 

poderiam amenizar a lacuna existente no se refere à formação para a docência, contudo, 

mencionam proeminentemente a oferta de disciplinas teóricas voltadas à formação de 

professores na pós-graduação. 

Depoimentos como: Acho que na parte da pós-graduação, no mestrado e doutorado 

deveria haver disciplinas específicas para isso. Um conteúdo claro com essa abordagem, 

que tratasse técnicas, didática, avaliação, modelos de educação.(Prof. 7); Eu acho que as 

aulas de didática seriam interessantes...(Prof.4 ); Poderia ter algumas teorias, alguma 

atenção mais voltada para a parte pedagógica...(Prof.2); Se existe essa preocupação para 

formar professores, assim como se cria a obrigatoriedade do estágio, deveria criar a 

obrigatoriedade de algumas disciplinas que te desse base (Prof.8) expressaram a 

importância que atribuem à dimensão teórica para compreenderem e sustentarem sua 

prática pedagógica. Assim como citaram o embasamento teórico como uma das 
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expectativas e a falta desse como uma das dificuldades do estágio que realizaram, 

novamente mencionaram essa dimensão como um aspecto a ser tratado com maior atenção 

pelos programas de pós-graduação. 

Ao sinalizarem conteúdos referentes à didática, métodos e técnicas de ensino, 

avaliação, planejamento de aula e da disciplina, embasamento teórico como uma lacuna de 

sua formação e atestarem a necessidade de que esses aspectos sejam contemplados na pós-

graduação reconheceram, mesmo que de forma implícita, a existência de conhecimentos 

específicos para a docência. 

 
 
5. Considerações finais 
 

Ao destacarmos alguns aspectos considerados importantes em nossas considerações 

finais, retomamos a problemática eleita, qual seja, perceber em que medida o EDG 

contribui ou se coloca como uma oportunidade para a construção de conhecimentos para a 

docência universitária. 

A investigação empreendida nos revelou que o EDG do PPGEpi é uma experiência 

importante, entretanto, apresenta limitações no que tange a garantia de uma formação 

voltada para a docência. Embora nossa investigação revele a existência de limites no 

estágio de docência, muitos advindos das características do programa que investigamos e 

outras que encontram ressonância na configuração da pós-graduação brasileira, e 

compreendermos que apenas assegurar essa experiência é insuficiente para promover uma 

formação sólida para a docência no ensino superior, reafirmamos nossa compreensão de 

que o EDG pode constituir-se um espaço profícuo de formação para a docência 

universitária.  

No que concerne à carga horária destinada a realização do EDG, percebemos que os 

docentes que o realizaram por mais tempo não o descrevem como uma experiência 

prazerosa ou gratificante, pelo contrário, a definiram como uma vivencia tediosa, frustrante, 

marcada pelo acúmulo de tarefas. Ainda que reconheçam os aprendizados proporcionados 

pelo EDG, não carregam uma imagem positiva da experiência. Essas constatações nos 

permitem afirmar que a garantia de maior carga horária não se traduz, necessariamente, em 

maiores oportunidades de aprendizado, de possibilidades de exercício da docência. 

Consideramos importante a garantia do estágio como um componente da grade curricular 

dos cursos de pós-graduação stricto sensu, entretanto, esse deve estar afinado com a 

proposta de formação do curso para que não se configure em apenas uma obrigação a ser 

cumprida e que os resultados positivos dessa prática se sobressaiam em relação às 

impressões negativas, que, por ventura, esse possa causar tal como ocorrido com a maioria 

de nossos colaboradores.  

Ainda que haja ressalvas à configuração do EDG, nossos colaboradores destacaram 

diversas contribuições para a prática pedagógica que desenvolvem: segurança para discutir 

determinados assuntos e postura diante da turma; a importância do planejamento e 

principalmente aspectos relacionados aos alunos - necessidade de atentar para o interesse 
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desses; maneira de se relacionar com eles; identificar o grau de exigência, enfrentamento de 

situações cotidianas, percepção da necessidade do diálogo constante. 

Apontamos que a transcendência da compreensão de ensino como transmissão de 

conhecimento, da prática pedagógica apenas como o exercício prático do ensino, da 

formação como uma dimensão restrita à teoria demanda iniciativas que promovam reflexão 

e problematização dessas e outras tantas questões concernentes à função docente. 

Para se constituir em um processo formativo consistente é necessário que haja uma 

reformulação da configuração do EDG e uma ampliação do sentido que lhe é atribuído no 

programa em questão. O trato dos conhecimentos pedagógicos, nos quais se imbricam a 

unidade entre teoria e prática, está posto como uma necessidade a ser ampliada em 

articulação com as suas condições de funcionamento. 

Assinalamos que há a necessidade de entender que dimensões, que especificidades, 

dizem respeito à formação para esse nível de ensino, para projetar/propor/planejar da 

melhor forma possível o EDG, à medida que suas potencialidades formativas estão 

intimamente relacionadas aos pressupostos teóricos, metodológicos e organizacionais que 

os norteiam. 

Sinalizamos a necessidade de o Estágio de Docência na Graduação ser entendido em 

um patamar mais amplo de reflexão sobre a docência na educação superior, tanto no 

interior dos programas de pós-graduação quanto pela CAPES, para que possa aperfeiçoar 

seu potencial formativo possibilitando aos pós-graduandos conhecer aspectos relacionados 

à dimensão pedagógica do fazer docente e vislumbrar a complexidade que envolve a 

docência na educação superior. 
 

 

 

Notas 

 

 
1. Veiga (2010); Pimenta e Almeida (2009); Pimenta e Anastasiou (2010); Cunha (2008, 2006); Soares e Cunha (2010) 

entre outros. 
2. Estágio de Docência na Graduação é a nomenclatura utilizada pela CAPES para referir-se o estágio realizado na Pós-

Graduação em caráter obrigatório para bolsistas de Demanda Social. Em diversos programas esse é denominado como 

Estágio de Docência Orientada ou apenas Estágio de Docência. 
3. Oficio Circular Nº 028/99/PR/CAPES; Ofício Circular/DRP/PR/ CAPES/Nº 012/2000; Portaria CAPES Nº 65, 18 de 

novembro de 2002; Portaria Nº 22, de 05 de junho de 2003; Portaria Nº 76, de 14 de abril de 2010.  
4. O termo ensinagem utilizado pela autora para designar uma situação de ensino em que necessariamente resulte em 

aprendizagem, estabelecendo a cumplicidade entre professor e aluno como “condição fundamental para o 

enfrentamento do conhecimento necessário à formação do aluno durante a graduação” (ANASTASIOU, 2004, p. 15) 
5. No PPGEpi, Estágio de Docência Orientada é a nomenclatura utilizada para referir-se ao Estágio de Docência na 

Graduação 
6. Os docentes entrevistados relataram que não havia processos avaliativos sistematizados para a avaliação do EDO. O 

conceito final era atribuído pelo docente responsável pela disciplina em que estavam realizando o estágio de docência, a 

partir da participação e desenvolvimento das tarefas designadas. 
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