
 

 
 

 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE ENGENHARIA  

 
RESOLUÇÃO QUE TRATA DO ESTÁGIO DOCÊNCIA NO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL (PPGEC) 
 

RESOLUÇÃO CPG_PPGEC Nº 11/2019 
 

Dispõe sobre o estágio docência no Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Civil, da Unidade Acadêmica 
Especial de Engenharia, da Regional Catalão, da 
Universidade Federal de Goiás.  

 
A Coordenadoria Colegiada do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado em 
Engenharia Civil (PPGEC), da Unidade Acadêmica Especial de Engenharia, da Regional 
Catalão, da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições, objetivando atender 
ao Regulamento Geral e ao Regimento Interno do referido Programa, RESOLVE: 
 
I CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

I.1 De acordo com o Art. 33 do Regulamento do PPGEC, o Estágio Docência deve ser 
regulamentado pela CPG do PPGEC, obedecidas às normas vigentes na UFG e 
seguindo as diretrizes da CAPES. 

I.2 A norma da UFG que trata do estágio docência é a Resolução Conjunta - 
CONSUNI/CEPEC Nº 01/2017. 

I.3 A Portaria nº 76, de 14 de abril de 2010, publicada pela CAPES, regulamenta o Programa 
de Demanda Social, segundo o qual a integração entre graduação e pós-graduação está 
especialmente disciplinada pelo estágio docência, e estabelece a qualificação do ensino 
de graduação como uma de suas atribuições. 

I.4 Obedecendo o Art. 13 da Resolução Conjunta - CONSUNI/CEPEC Nº 01/2017, o estágio 
docência é obrigatório para discentes bolsistas. 

1.5 Não há obrigatoriedade de realização do estágio docência para os discentes que não 
são bolsistas.  

1.6 Em acordo à Resolução Conjunta - CONSUNI/CEPEC Nº 01/2017, como o estágio 
docência não corresponde a uma disciplina no PPGEC, não poderá ser atribuído 
créditos ao mesmo, não podendo ser contabilizado como atividade complementar. 

1.7 De acordo com o § 2º do Art. 18 da Resolução Conjunta - CONSUNI/CEPEC Nº 
01/2017, cabe à Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente do PPGEC, após 
consulta ao orientador e ao professor responsável pela disciplina na graduação, aprovar 
o plano de trabalho do estagiário, avaliar o trabalho desenvolvido e comunicar a 
finalização das atividades à secretaria do programa para fins de registro. 

 

 



 

 
 

II DO ESTÁGIO DOCÊNCIA 
 

II.1 Em acordo com o Art. 16 da Resolução Conjunta - CONSUNI/CEPEC Nº 01/2017, o 
estágio docência deve proporcionar ao estudante a participação em atividades de ensino 
na graduação como: 

a)preparar e ministrar aulas teóricas e/ou práticas em disciplinas regulares da 
graduação, no âmbito da UFG, em áreas do conhecimento associadas a suas atividades 
de pesquisa; 

b)desenvolver atividades de ensino e/ou orientação no âmbito da UFG, associadas a 
grupos de estudo, grupos de pesquisa, projetos de extensão, seminários e minicursos. 

II.2 De acordo com o Art. 15 da Resolução Conjunta - CONSUNI/CEPEC Nº 01/2017, a 
carga horária total mínima do estágio docência será de 32 (trinta e duas) horas e a carga 
horária máxima será de 4 (quatro) horas semanais. 

II.3 Em acordo com os Art. 16 e Art. 18 da Resolução Conjunta - CONSUNI/CEPEC Nº 
01/2017, as atividades do estagiário docente deverão ser sempre supervisionadas por 
um professor responsável. Porém, as atividades do estagiário docente em sala de aula 
deverão ser acompanhadas pelo professor responsável pela disciplina. 

II.4 Em acordo com o Art. 18 da Resolução Conjunta - CONSUNI/CEPEC Nº 01/2017, as 
atividades de ensino para o estágio docência definidas no item II.1 dessa resolução, 
deverão ser aprovadas pela coordenadoria do PPGEC, em consonância com a 
coordenação do curso de graduação e com a chefia das UAEs. 

II.5 Em acordo com o Art. 19 da Resolução Conjunta - CONSUNI/CEPEC Nº 01/2017, a 
realização do estágio docência deverá obedecer às seguintes condições:  

a) duração mínima de um semestre e duração máxima de dois semestres;  
b) a atuação de um ou mais estagiários docentes de Mestrado em disciplinas não 

poderá exceder cinquenta por cento (50%) da carga horária total da disciplina;  
c) nenhum estagiário docente poderá assumir cem por cento (100%) da carga horária de 

uma disciplina;  
d) a divisão de atividades entre o estagiário e o professor responsável pela disciplina 

será estabelecida no plano de trabalho a ser aprovado pela Comissão de Bolsas e 
Acompanhamento Discente, previsto no item I.7 dessa resolução. 

e) sempre que a Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente definir pelo 
compartilhamento do registro da carga horária entre o professor responsável pela 
disciplina e o estagiário docente, este deverá ser vinculado ao Sistema Integrado de 
Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA);  

f) a Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente apresentará à coordenadoria do 
Programa de Pós-Graduação um relatório anual das atividades de estágio docência 
desenvolvidas no programa, o qual será depois submetido ao Colegiado da Unidade 
Acadêmica Especial;  

g) participação de estudantes de pós-graduação no estágio docência não cria vínculo 
empregatício 

 

 

 



 

 
 

III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
III.1. Os casos omissos serão apreciados e recomendados pela Comissão de bolsas e 

Acompanhamento Discente e as decisões serão referendadas pela Coordenadoria 
Colegiada de Pós-Graduação (CPG-PPGEC). 

 
III.2. Esta Resolução entra em vigor a partir da data da sua aprovação pelo Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. 
 

 Catalão 1 de novembro de 2019. 
 

 
Profa. Dra. Gabriela Rezende Fernandes 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil - PPGEC 
 


