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ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE PLANOS DE ENSINO DE 
ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 

 

1º Entre no site do PEN (https://ppgenf.posgrad.ufsc.br/), e clique em NOVO Sistema 
Planos de Ensino, clique em Link para acesso Sistema de Plano de Ensino faça o 
login;  

2º Para inserir o plano de estágio de docência há dois caminhos: inserir um novo ou editar 
um já existente. Assim, caso queira inserir um novo: Clique em "Planos de Ensino"; 
Clique em “Novo”. E, caso queira replicar um plano, Clique em "Planos de Ensino"; 
Clique em "Buscar", preencha o ano, semestre, disciplina e status, clique em "Pesquisar", 
clique no botão verde "Replicar Plano de Ensino", e comece a editar o mesmo; 

3º Selecione a Disciplina Estágio de docência com código correspondente ao nível do 
aluno e número de créditos* abaixo: 

Doutorado (mínimo 4, máximo 8 créditos) 

NFR 510027 – 4 créditos 

NFR 510028 – 2 créditos 

Mestrado (mínimo 2, máximo 4 créditos) 

NFR 410003 – 4 créditos 

NFR 410004 – 2 créditos 

*Número máximo de créditos por semestre é de 4 créditos ou uma matrícula. 

 
4º Selecione o semestre, o professor responsável e preencha os objetivos. Caso haja 
necessidade de acrescentar um professor (supervisor), clique no Símbolo +, selecione o 
professor e clique novamente no Símbolo +. Os objetivos correspondem ao que o aluno 
irá desempenhar na disciplina da graduação. Cabe ressaltar que o responsável pela 
inserção do plano de ensino no sistema é do orientador;  

http://150.162.242.97:8080/pen/login.jsp


 
5º Clique em "Dados Complementares" e preencha os dados com nome do aluno e dados 
da disciplina da graduação ao qual o estágio será vinculado, inclusive a ementa específica, 
clique em "Salvar";  

6º Anexe o Plano de Ensino da Disciplina da Graduação. Cabe destacar que o nome do 
aluno já deve estar incluído no mesmo;  

 
7º Clique e preencha TODAS as abas superiores: “Conteúdo e Metodologia”, 
“Cronograma e Avaliação”, “Bibliografia” e "Bibliografia Complementar” (sendo esta 
última opcional no estágio de docência). O conteúdo é referente somente ao que o aluno 
irá ministrar ou participar na Disciplina da Graduação. A metodologia será a utilizada 
pelo aluno para desenvolver suas atividades na disciplina de graduação. Ainda, no 
cronograma deve ser acrescido somente o número correspondente a referência 
bibliográfica. As referências devem estar nas normas da ABNT e padronizadas. Não 
esqueça de colocar referências atualizadas e inserir referências da Texto & Contexto 
atualizadas, principalmente dos dois últimos anos; 

8º  Lembrar de ir salvando cada  aba quando estiver preenchendo o Plano; 

 
9º Após o preenchimento clique em "Visualizar Plano" e confira todas as informações 
inseridas;  

 
10º Uma vez que estejam todas corretas, encaminhe para avaliação ao Coordenador 
Didático- Pedagógico responsável clicando em "Enviar para Avaliação"; 

11º Acompanhe periodicamente o sistema até seu plano ter o status “aprovado”, assim  
saberá se precisa efetuar correções. Neste caso, efetue as correções solicitadas e 
encaminhe novamente para avaliação ao Coordenador Didático-Pedagógico responsável; 

12º O Plano de Estágio de Docência só será aprovado após a avaliação do Colegiado 
Delegado do Programa. E deve ser colocado no Sistema no mesmo período em que os 
Planos de Ensino, sendo este estabelecido pela Coordenação da Pós-Graduação.  
 
 

 

 

 

 


