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Tirocínio Docente Art. 21º. – Regimento Interno do POSGEO 

 

Art. 21º - O Tirocínio Docente Orientado, quando constar de grade curricular do Curso, 

deverá ser desenvolvido em atividades de graduação, pós-graduação, lato sensu ou 

extensão, a critério do Colegiado, e terá por finalidade a preparação do estudante para a 

atividade docente e que deverá ser desenvolvida em um semestre letivo no decorrer do 

Mestrado e/ou Doutorado.  

§ 1º - A normatização desta atividade ficará a critério do Colegiado do Curso e deverá 

constar do Regimento Interno.  

§ 2º - O estudante que comprovar experiência docente em nível superior poderá, a juízo do 

Colegiado, ser dispensado do Tirocínio Docente Orientado (quando deverá apresentar 

declaração da instituição de nível superior).  

Como é realizado o Tirocínio Docente?  

O aluno se matricula na atividade e em acordo com o Orientador escolhe a disciplina que 

irá atuar na Graduação, podendo ser no local da realização do seu Mestrado ou em outra 

Instituição Superior, com o prévio aval do seu Orientador.  

No início do semestre o aluno deverá fazer requerimento (fornecido pelo POSGEO) ao 

Colegiado solicitando autorização para realizar o Tirocínio.  

Compete ao Professor Orientador: a) orientar o estudante na escolha da disciplina e do 

professor da classe onde será realizado o Tirocínio; b) autorizar a matrícula do aluno no 

Tirocínio; c) apreciar com o estudante o plano de curso da disciplina em que se realizará o 

Tirocínio; d) supervisionar o desenvolvimento do Tirocínio realizado pelos alunos; e) 

apreciar e avaliar, após conclusão da atividade, o relatório do Tirocínio Docente com o 

parecer do professor de classe.  

Após o término do semestre, o aluno deverá fazer relatório de todas as atividades realizadas 

durante o Tirocínio, constando a assinatura do professor da disciplina do Tirocínio e do 

professor orientador que emitirá um parecer final.  

Como solicitar a dispensa de Tirocínio Docente?  

O aluno deverá preencher o requerimento (fornecido pelo POSGEO), marcando a 

solicitação dispensa do tirocínio docente, o orientador irá emitir o parecer e o processo 

passará em reunião de colegiado para homologação.  
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Para esta dispensa será exigido em se tratando de professores ou assemelhados, a 

comprovada experiência docente, através de uma declaração da instituição de nível 

superior em que desenvolveu a atividade. 

 

Salvador, 04/03/2021 

  

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Geografia 
Instituto de Geociências  
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