FACULDADES INTEGRADAS DOS CAMPOS GERAIS

EDITAL No 44/2016-DA

ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO E APRENDIZAGEM DIDÁTICA
O Diretor Acadêmico das Faculdades Integradas dos Campos Gerais, com base na Resolução
CSA no 009/2016, torna público aos interessados os critérios de inscrição e seleção para o
Estágio de Atualização e Aprendizagem Didática em disciplinas no âmbito dos cursos de
Graduação do Cescage, para o 2o semestre de 2016.
1 - OBJETIVOS DO ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO E APRENDIZAGEM DIDÁTICA
O Estágio de Atualização e Aprendizagem Didática em disciplinas de graduação das Faculdades
Integradas Campos Gerais tem como objetivos:
1.1 - favorecer graduados interessados a ingressar na profissão docente;
1.2 - promover o desenvolvimento de habilidades relacionadas a didática do ensino superior;
1.3 - oferecer a formação de alunos de Pós-Graduação “Stricto Sensu” estágios em docência
para cumprimento deste requisito, quando exigidos pelo programa no qual estão vinculados.
2 - CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO
O interessado em desenvolver atividades de Estágio de Atualização e Aprendizagem Didática
deverá inscrever-se, mediante o alusivo edital padrão, para apenas uma disciplina, junto à
Secretaria Acadêmica através de protocolo, dentro dos prazos fixados neste edital, obtendo
deferimento desde que:
2.1 - protocolize solicitação na Secretaria Acadêmica, até o décimo dia útil que anteceder o início
do período letivo, após ter recolhido as devidas taxas;
2.2 - apresente o Histórico Escolar do curso superior concluído e o "curriculum lattes".
2.3 - declare disponibilidade de horário para dedicar-se à atividade de estágio.
3 - PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO
3.1- As disciplinas que estão ofertando vagas para Estágio de Atualização e Aprendizagem
Didática foram indicadas pelos respectivos Colegiados de Curso.
3.2 - A Secretaria Acadêmica enviará aos Coordenadores de Curso o(s) requerimento(s)
do(s)interessado(s), até o sétimo dia útil que anteceder o início do período letivo
3.3 - No caso de inscrição de mais de um candidato em uma mesma disciplina e turma, deverá
ser feita a seleção, tomando como critérios a análise feita pelo Colegiado de Curso do
Histórico Escolar dos candidatos, com ênfase à disciplina em que se pleiteia a vaga ou
equivalente.
4 - CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO
A seleção dos interessados obedecerá aos seguintes critérios:
4.1 - Performance Média Global (PMG) igual ou superior a sete inteiros (7,0) na disciplina objeto
da Monitoria.
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4.2 - Prova escrita de conhecimento da disciplina, atribuindo-se nota de zero (0,0) a dez (10,0).
4.3 - Será escolhido o candidato que obtiver maior média calculada entre a prova escrita de
conhecimento da disciplina e da PMG, expressa em até uma casa decimal, sendo sete
inteiros (7,0) a média mínima para aprovação.
4.4 - Em caso de empate será selecionado para a função de estagiário o interessado que obtiver
a maior PMG do Histórico Escolar.
4.5 - Caso haja necessidade, o professor supervisor poderá solicitar entrevista com os
interessados inscritos à(s) vaga(s) de sua disciplina.
5 - CRONOGRAMA
5.1 - Inscrições: de 01 a 15 de julho de 2016.
5.2 - Provas e entrevistas: de 18 a 21 de julho de 2016.
5.3 - Resultados: 22 de julho de 2016
5.4 - Realização dos trabalhos do estágio; de 27 de julho de 2016 a 07 de dezembro de 2016.
5.5 - Entrega do Relatório Final: 09 de dezembro de 2016.
6 - DISCIPLINA QUE ESTÁ OFERTANDO VAGA PARA ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO E
APRENDIZAGEM DIDÁTICA
CURSO

PROFESSOR

DISCIPLINA

Odontologia

Júlio César Sandrini

Odontopediatria

VAGAS
01

A descrição das responsabilidades do estagiário de atualização e aprendizagem didática, das
funções do professor supervisor e o detalhamento do cronograma de atividades estão previstos no
Regulamento do Estágio de Atualização e Aprendizagem Didática do CESCAGE, disponível nas
Coordenações dos Cursos ou no endereço www.cescage.edu.br.
7 – DISPOSIÇÃO FINAL
Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Acadêmica das Faculdades Integradas dos
Campos Gerais, ouvidos os Colegiados dos Cursos, quando necessário.
Ponta Grossa, 30 de junho de 2016.

Antonio Carlos Schafranski
DIRETOR ACADÊMICO

