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RESOLUÇÃO – PPGEP-FCT Nº 08/2020  

 

Regulamenta as normas específicas para Estágio 

Docência do Programa de Pós-graduação em 

Engenharia de Produção.  

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-graduação em Engenharia de 

Produção (PPGEP) da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da Universidade Federal de 

Goiás (UFG), no uso de suas atribuições,    

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Dispor sobre as atividades do Estágio Docência a serem realizadas no 

âmbito do PPGEP. 

 

Art. 2º As normas da Universidade Federal de Goiás para o Estágio Docência 

são estabelecidas na Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC Nº 01/2017, que dispõe sobre a 

integração entre os diferentes níveis de formação – ensino médio, graduação e pós-graduação – no 

âmbito das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na UFG. 

 

Art. 3º Conforme o Art. 13 da Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC Nº 

01/2017, o Estágio Docência é obrigatório para estudantes bolsistas.   

§ 1º As atividades regulamentadas nesta resolução serão aproveitadas para o 

Estágio Docência estabelecido pela CAPES aos bolsistas de Demanda Social. 

§ 2º Para estudantes não bolsistas, o Estágio Docência no PPGEP não é 

obrigatório. 

 

Art. 4º O PPGEP define o Estágio Docência como atividade acadêmica com 

direito a créditos em Atividades Complementares, de acordo com a Resolução PPGEP-FCT Nº 

02/2019, e sem direito a créditos como disciplina. 

§ 1º O Estágio Docente deve ser feito em disciplina de graduação. 

  

 



 

Resolução PPGEP-FTC Nº 08/2020 – pág. 2 de 5 

 

§ 2º O Estágio Docência, cumprido e aprovado pela CPG (Coordenadoria de 

Pós-graduação), contabilizará por semestre letivo: 

I- dois (2) créditos em Atividades Complementares quando realizado em 

disciplina de graduação ministrada pelo orientador; 

II-  um (1) crédito em Atividades Complementares quando realizado em 

disciplina de graduação não ministrada pelo orientador.  

 

Art. 5º Cabe ao discente solicitar a sua inscrição no estágio, por meio de Plano 

de Trabalho próprio, em Anexo nesta Resolução e disponível na página do PPGEP na Internet e na 

Secretaria do Programa, com a anuência do orientador e do professor responsável pela disciplina, 

quando não for o orientador. A divisão de atividades entre o Estagiário e o professor responsável 

pela disciplina deverá constar do Plano de Trabalho.  

Parágrafo único. Conforme o Art. 18 da Resolução Conjunta 

CONSUNI/CEPEC Nº 01/2017, as atividades do Estágio Docência deverão ser aprovadas pela 

CPG. 

 

Art. 6º Conforme os parâmetros do Art. 15 e as condições dos Art. 18 e 19 da 

Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC Nº 01/2017 e a Resolução PPGEP-FCT Nº 02/2019, o 

Estágio Docência deverá atender aos seguintes critérios: 

§ 1º A carga horária mínima do Estágio Docência será de trinta e duas (32) 

horas e a carga horária máxima será de quatro horas semanais. 

§ 2º A duração mínima do Estágio Docência deverá ser de um semestre e 

máxima de dois semestres. 

§ 3º A atuação de um ou mais estagiários docentes em disciplinas não poderá 

exceder cinquenta por cento (50%) da carga horária total da disciplina. 

§ 4º Nenhum estagiário docente poderá assumir cem por cento (100%) da carga 

horária de uma disciplina. 

§ 5º As atividades do estagiário docente em sala de aula serão desenvolvidas 

com acompanhamento do professor responsável pela disciplina de graduação. 

§ 6º A participação de estudantes de pós-graduação no Estágio Docência não 

cria vínculo empregatício. 
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Art. 7º Com base nos Art. 16 e 18 da Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC 

Nº 01/2017, o PPGEP define que o Estágio Docência deve proporcionar ao estudante a participação 

em atividades de ensino na graduação, incluindo uma ou mais das seguintes atividades: 

I- preparar e ministrar aulas teóricas e/ou práticas em disciplinas regulares 

da graduação, no âmbito da UFG, nas modalidades presencial ou a 

distância (EaD), em áreas do conhecimento associadas a suas atividades 

de pesquisa; 

II- auxiliar o professor responsável pela disciplina de graduação na 

preparação, aplicação e correção de atividades avaliativas.  

Parágrafo único. É recomendável que parte da carga horária do Estágio 

Docência seja desenvolvida nos termos previstos no inciso I deste artigo. 

 

Art. 8º De acordo com a Resolução PPGEP-FCT Nº 02/2019, as seguintes 

atividades não devem constar do Estágio Docência pois contabilizam créditos em outros itens 

específicos das Atividades Complementares: 

I- organização de evento científico; 

II- monitoria em grupo de pesquisa; 

III- coorientação de iniciação científica, tecnológica ou de extensão ou de 

Trabalho de Conclusão de Curso de graduação. 

 

Art. 9º Para a finalização das atividades e o registro dos créditos 

correspondentes em Atividades Complementares, o “Relatório de Estágio Docência”, cujo arquivo 

encontra-se na página da Internet da Pró-reitoria de Pós-graduação da UFG e disponível também na 

página do PPGEP, deverá ser preenchido pelo estagiário e aprovado pelo orientador, pelo professor 

responsável da disciplina (quando não for o orientador) e pela CPG.  

 

Art. 10º Os casos omissos serão analisados e julgados pela CPG. 

 

Art. 11º Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

Aparecida de Goiânia, 8 de setembro de 2020. 

 

Hélio Yochihiro Fuchigami 

Coordenador do PPGEP-FCT
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PLANO DE TRABALHO DO ESTÁGIO DOCÊNCIA 

 
Em conformidade com a Resolução Conjunta 

CONSUNI/CEPEC Nº 01/2017, que dispõe sobre a integração 

entre os diferentes níveis de formação – ensino médio, 

graduação e pós-graduação – da UFG e a Resolução PPGEP-

FCT Nº 08/2020, que regulamenta as normas específicas para 

Estágio Docência do PPGEP. 

 

Identificação do PPG: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

Nível do Curso: MESTRADO 

Área de Concentração: GESTÃO ESTRATÉGICA E OPERACIONAL DA PRODUÇÃO 

 

Nome do aluno(a): 

Nº da Matrícula: 

Modalidade da Bolsa: ( ) CAPES ( ) CNPq ( ) FAPEG 

( ) UFG   ( ) REUNI      ( ) SEM BOLSA 

Título do Projeto de Pesquisa:  

Professor(a) Orientador(a):  

 

Disciplina da Graduação: 

Professor(a) responsável pela disciplina:   
(Supervisor do Estágio Docência) 

Curso: Ano/Semestre: 
 

Carga horária da disciplina:  h/a   –  Carga horária do Estágio:  horas 
 

A carga horária total mínima que caberá ao estagiário docente deverá ser de 32 horas. 

Nenhuma disciplina da graduação poderá ter mais de 50% de sua carga horária com a atuação de estagiários docentes. 
  

Objetivos do Estágio Docência: 

Participação em atividades didático-pedagógicas na graduação que contribuirão para o 

aperfeiçoamento da formação do aluno de pós-graduação para o exercício da docência no ensino 

superior, bem como para a ampliação de seu conhecimento e de sua capacidade de trabalho como 

pesquisador. 

Ações que poderão ser desenvolvidas com o aluno(a): 

I- preparar e ministrar aulas teóricas e/ou práticas; 

II- participar em processo de avaliação no contexto da aplicação da avaliação; 

III-   supervisionar estudo dirigido, seminários e  minicursos; 

IV-   participar na elaboração de material didático; 

V- atender a alunos. 
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CRONOGRAMA DOS TRABALHOS DO(A) ESTAGIÁRIO(A) 

DURANTE O SEMESTRE 

ATIVIDADES 
1º MÊS 
(nº horas) 

2º MÊS 
(nº horas) 

3º MÊS 
(nº horas) 

4º MÊS 
(nº horas) 

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL de HORAS por MÊS 
    

 

 
Estamos cientes das responsabilidades e atribuições previstas na Resolução Conjunta 

CONSUNI/CEPEC Nº 01/2017 e na Resolução PPGEP-FCT Nº 08/2020. 

 
 

 

Aparecida de Goiânia,        de  de 20      . 
 

 

 

 

Estagiário(a) Docente 

 

 

 

Professor(a) da Disciplina da Graduação 
Supervisor(a) do Estágio Docência 

 

 

 

Orientador(a) 

 

 

 

Coordenador do PPGEP 

 

 


