
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE – PED 

PROJETO DE PARTICIPAÇÃO 

 

INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

1. Introdução 

 

No Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), o aluno participante do Programa de 

Estágio Docente (PED) tem a oportunidade de atuar nos vários cursos de Graduação 

oferecidos, a saber: 

a) Letras – licenciatura diurno e noturno; 

b) Linguística – bacharelado; 

c) Estudos Literários - bacharelado  

 

O número de alunos regulares atuais na Graduação é de aproximadamente 520 alunos - 

além dos cerca de 440 na Pós-graduação. Na Graduação, oferecem-se por semestre 

cerca de 100 turmas para os alunos, envolvendo vários tipos de disciplinas e aulas 

(teóricas, práticas, laboratoriais). Nessas atividades tem sido de grande valia a atuação 

dos discentes participantes do PED, que existe no Instituto de Estudos da Linguagem 

(IEL) desde sua implantação na Unicamp na década de 90 e atende aos três Programas 

de Pós-Graduação que aqui se desenvolvem: em Linguística, em Linguística Aplicada e 

em Teoria e História Literária.  

 

A preparação do pós-graduando para atuar como PED ocorre desde a elaboração do 

projeto de estágio, no semestre anterior à sua realização. Nesse momento, visando-se 

integrar os objetivos didáticos da disciplina com a experiência como discente e 

pesquisador do futuro estagiário, planejam-se as atividades, o material didático, bem 

como os papéis a serem exercidos no curso. Tal preparação, além do suporte às 

atividades, prossegue ao longo do curso à medida que o estagiário acompanha as aulas, 

quando continua a contar com a instrução e a supervisão do professor da disciplina 

específica. 

 

2. Justificativa  

 

Historicamente, o Programa de Estágio Docente se mostra um componente fundamental 

na formação dos alunos de Pós-Graduação (em Doutorado e Mestrado) e no auxílio aos 

professores das disciplinas de Graduação.  

 

Tendo em vista que a vocação dos Mestrandos e Doutorandos dos Programas de Pós-

Graduação do IEL é na maioria dos casos a docência em cursos de Letras, Linguística, 

Estudos Literários e afins, tal experiência acaba por constituir uma etapa muito 

importante na formação profissional do pós-graduando - que é, inclusive, levada em 

conta em processos seletivos de emprego, e já se mostrou como fator diferenciador para 

obtenção de vagas em concursos.   



 

Dentre os principais aspectos relevantes para a inserção do aluno de pós-graduação no 

Programa de Estágio Docente estão, portanto, a aquisição de experiência didática (em 

sala de aula ou em plantões e estudos dirigidos extraclasse) e o compartilhamento de 

parte da reflexão realizada durante sua pesquisa com os alunos de graduação.  

 

Dessa forma, por meio da disciplina, possibilita-se ao pós-graduando exercer uma 

docência conjugada à pesquisa, bem como aos graduandos uma formação atualizada por 

meio do contato com pesquisas recentes. Trata-se, ainda, de uma oportunidade de 

estreitar as relações entre Pós-graduação e Graduação, o que traz muitos benefícios em 

termos de trocas de experiência, perspectivas de carreira e atualização entre discentes 

em ambos os níveis.  

 

Dessa forma, tendo em vista a natureza das disciplinas oferecidas, bem como a 

heterogeneidade do corpo discente do IEL, a presença de estagiários do PED garante 

uma oferta ainda maior de recursos e atenção. Ambos aspectos resultam favoráveis a 

uma maior fixação dos conteúdos expostos em sala de aula pelo docente da disciplina.  

 

3. Critérios internos:  

a) para distribuição da verba PED entre os cursos de graduação da unidade  

 

A verba destinada ao PED é dividida entre os programas, de modo proporcional à 

demanda das solicitações.  

 

b) para escolha das disciplinas que receberão estagiários PED  

 

Para a aprovação do projeto de realização de atividades PED (com ou sem 

bolsa), leva-se em conta seu mérito, ou seja, as atividades previstas para o 

estagiário na disciplina e o impacto previsto para sua formação docente.  

 

Quanto a esse mérito, entende-se que a presença do estagiário é fundamental em 

disciplinas de caráter introdutório, normalmente mais numerosas por serem 

disciplinas obrigatórias e/ou de serviço, bem como caracterizadas por  

heterogeneidade (em termos de formação prévia ao ingresso na universidade) mais 

evidente. Levam-se em conta, ainda nesse sentido, as disciplinas com prática 

constante de exercícios extraclasse, em que o acompanhamento em plantões se 

mostra essencial.   

 

No entanto, mesmo para disciplinas que não se encaixem perfeitamente em tais 

requisitos, considera-se a relevância do estágio para a formação dos pós-graduandos 

e dos graduandos. Isso vale em especial para disciplinas com caráter inovador e/ou 

experimental.  

 



Uma vez que a verba que recebemos tem sido menor que o número de projetos aceitos, 

faz-se necessário adotar critérios de distribuição de bolsas, caracterizando-se os demais 

projetos como PED voluntários.  

 

4. Critérios dos cursos de Pós-Graduação da Unidade para seleção dos bolsistas  

 

No Instituto, além dos aspectos referidos no item anterior, adotam-se critérios em 

comum para a distribuição de bolsas. A prioridade e o peso de cada um deles variam de 

acordo com o Programa de pós-graduação, que leva em conta, respectivamente, a 

formação visada aos pós-graduandos e as necessidades das disciplinas de Graduação a 

serem contempladas.  

 

Quanto às disciplinas, são prioritárias:  

a - Disciplina obrigatória ou de serviço; 

b - Disciplina do noturno; 

c - Disciplina com grande número de alunos a serem atendidos (de acordo 

com demanda prevista pela DAC) 

 

Quanto aos alunos estagiários, priorizam-se:  

 

a)  Aluno sem bolsa 

b) CR mais alto do aluno 

c) Aluno que nunca teve bolsa PED 

 

Além disso, para a concessão da bolsa, em todos os Programas, o aluno deve cumprir as 

seguintes exigências: 

 

a) PED-B  

 

- estar em dia com seu Programa de Pós-Graduação e ter aprovação do orientador para 

participar do programa 

- ter coeficiente de Rendimento maior ou igual a 3,0 (três) 

- ter sido aprovado em avaliação anterior, caso já tenha participado do PED  

- dedicar ao estágio o número de horas previsto no regimento (até 8 horas semanais). 

- cumprir carga didática de prevista no regimento (entre 1/3 e 2/3 no semestre, no 

máximo 60 horas semestrais) 

- atuar no máximo: a) em duas disciplinas com siglas distintas, desde que justificado no 

projeto individualizado da disciplina e respeitando o máximo de uma turma em cada 

disciplina, ou b) em duas turmas, no caso de atuar em uma única disciplina  

 

b) PED-C  

 

- estar em dia com seu Programa de Pós-Graduação e ter aprovação do orientador para 

participar do programa 



- ter coeficiente de Rendimento maior ou igual a 3,0 (três) 

- ter sido aprovado em avaliação anterior, caso já tenha participado do PED  

- dedicar ao estágio o número de horas previsto no regimento (até 8 horas semanais) 

- cumprir carga didática de prevista no regimento (até 1/3 no semestre) 

- atuar em apenas uma disciplina e no máximo em duas turmas da mesma disciplina  

 

5. Plano de preparação e apoio aos alunos PED para o exercício da docência  

 

Além da elaboração do projeto e diálogo com o professor ministrante da disciplina 

(conforme previsto no item 1), como preparação e suporte aos alunos participantes do 

Programa Estágio Docente, preveem-se: 

 

a) Apoio logístico: é franqueado ao estagiário o acesso aos sistemas de requisição 

de equipamentos e de espaços para atividades didáticas e laboratoriais.  

b) Suporte didático: o discente é instruído a “participar da atividade de preparação 

didático-pedagógica a ser proposta pela Comissão Coordenadora do PED” (em 

atendimento à resolução PED, Art. 11, § 3º) 

 

6. Atividades a serem desenvolvidas pelos bolsistas  

 

Dentre as atividades desenvolvidas por bolsistas PED do IEL, constam: 

  

- Oferecimento de plantões de dúvidas 

- Resolução de listas de exercícios de fixação  

- Auxílio na preparação de aulas e material didático 

- Desenvolvimento de atividades experimentais  

- Utilização de ambientes digitais de suporte ao ensino 

- Participação em estudos dirigidos 

- Elaboração e/ou análise de corpora 

- Levantamento e/ou análise de dados 

- Preparação de material didático 

- Prática de transcrição 

- Apoio a eventos relacionados às disciplinas  

- Ministramento de aulas dentro dos limites das cargas didáticas permitidas segundo o 

regimento 

- Apoio à avaliação dos alunos 

 

7. Atividades desenvolvidas por estudantes PED-voluntário  

 

As atividades do PED-voluntário são idênticas às do PED-bolsista, nas categorias 

respectivas. 

 

8. Proposta de Avaliação dos Bolsistas e do Programa PED na Unidade 



A proposta de avaliação de cada estagiário é parte integrante do projeto submetido, o 

qual inclui obrigatoriamente a autoavaliação do estagiário e sua avaliação do docente. 

Além disso, ao longo das disciplinas, a Coordenação de Pós-Graduação do Instituto e 

dos Programas respectivos facultam a todas as partes a possibilidade de avaliação 

contínua das atividades e seus efeitos. Finalmente, a cada final de semestre, o Programa 

PED na Unidade é objeto da avaliação de cursos de Graduação, que é reportada aos 

respectivos coordenadores de Programa.  

 

9. Observação: 

O IEL conta com 4 (quatro) PEDs alocados exclusivamente para as disciplinas 

Profis na unidade – 2 (dois) PED B 2 (dois) PED C. As disciplinas são no primeiro 

semestre LA083-Leitura e Produção de Textos Acadêmicos I e TL106-Textos 

Fundamentais de Literatura  e, no segundo semestre, LA084-Leitura e 

Produção de Texto Acadêmicos II. 


