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Edital 
SELEÇÃO PARA ESTÁGIO DOCÊNCIA

O Diretor do Instituto de Es
Programa de Pós-Graduação em Geografia 
uso de suas atribuições legais, 
CONSUNI/CEPEC Nº 01/2017, 
estudantespara preenchimento das vagas de 
cursos de Mestrado ou Doutorado em Geografia
exclusivamente em formato remoto
disciplinas de graduação ofertadas no 

 

1. Da finalidade do estágio
1.1. As horas cumpridas neste estágio 
de Pós-Graduação em Geografia como créditos de 
integralização curricular dos cursos de Mestrado ou Doutorado
para os bolsistas do PPGeo
para estudantes não-bolsistas

1.2. Dentre as atividades a serem

a) preparar e ministrar aulas teóricas e/ou práticas em disciplinas regulares da 
graduação, no âmbito 

b) participar de programas de monitoria e tutoria e de projetos de ensino para 
estudantes; 

c) desenvolver atividades de ensino e/ou
grupos de estudo, grupos de pesquisa, projetos de extensão, seminários e 
minicursos. 

Parágrafo Único. Por projeto de ensino, nos termos 
edital, entende-se o conjunto de ações de apoio pedagógico com vistas a ampliar as 
chances de sucesso acadêmico 
situações abaixo:  

I- dificuldade de aprendizado, em função de fragilidades de formação na 
educação bási

II- vulnerabilidades emocionais e sociais, que comprometam seu 
rendimento e sucesso acadêmico; 

III- recorrentes reprovações e/ou baixo rendimento
curriculares; 

IV- necessidades educacionais especiais, como deficiência, transtornos 
globais de desen
transtornos funcionais específicos; 
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O Diretor do Instituto de Estudos Socioambientais – IESA e o
Graduação em Geografia – PPGeo, da Universidade Federal de Goiás, no 

uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto na Resolução Conjunta 
CONSUNI/CEPEC Nº 01/2017, tornam público o presente edital visando a seleção 

para preenchimento das vagas de estágio docência, destinadas a 
cursos de Mestrado ou Doutorado em Geografia do PPGGeo/IESA, e a ser realizado 
exclusivamente em formato remoto, para atendimento em caráter emergencial às 
disciplinas de graduação ofertadas no semestre 2021/1. 

estágio 
As horas cumpridas neste estágio não remunerado serão registradas pelo Programa 

Graduação em Geografia como créditos de Estágio Docência
integralização curricular dos cursos de Mestrado ou Doutorado, tendo caráter obriga

do PPGeo; ou como Atividade Complementar, sem caráter obrigatório, 
bolsistas. 

a serem desenvolvidas pelo estagiário estão:  

preparar e ministrar aulas teóricas e/ou práticas em disciplinas regulares da 
graduação, no âmbito do IESA, na modalidade remota;  
participar de programas de monitoria e tutoria e de projetos de ensino para 

desenvolver atividades de ensino e/ou orientação no âmbito do IESA
grupos de estudo, grupos de pesquisa, projetos de extensão, seminários e 

or projeto de ensino, nos termos da alínea b do item 1.2 deste 
se o conjunto de ações de apoio pedagógico com vistas a ampliar as 

chances de sucesso acadêmico da graduação que se enquadrem em uma ou mais das 

dificuldade de aprendizado, em função de fragilidades de formação na 
educação básica;  
vulnerabilidades emocionais e sociais, que comprometam seu 
rendimento e sucesso acadêmico;  
recorrentes reprovações e/ou baixo rendimento 
curriculares;  
necessidades educacionais especiais, como deficiência, transtornos 
globais de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação e 
transtornos funcionais específicos;  
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IESA e o Coordenador do 
da Universidade Federal de Goiás, no 

disposto na Resolução Conjunta 
tornam público o presente edital visando a seleção 

stinadas a alunos dos 
eo/IESA, e a ser realizado 

, para atendimento em caráter emergencial às 

serão registradas pelo Programa 
Estágio Docência, para efeito de 

tendo caráter obrigatório 
sem caráter obrigatório, 

 

preparar e ministrar aulas teóricas e/ou práticas em disciplinas regulares da 

participar de programas de monitoria e tutoria e de projetos de ensino para 

do IESA, associadas a 
grupos de estudo, grupos de pesquisa, projetos de extensão, seminários e 

da alínea b do item 1.2 deste 
se o conjunto de ações de apoio pedagógico com vistas a ampliar as 

graduação que se enquadrem em uma ou mais das 

dificuldade de aprendizado, em função de fragilidades de formação na 

vulnerabilidades emocionais e sociais, que comprometam seu 

 em componentes 

necessidades educacionais especiais, como deficiência, transtornos 
volvimento, altas habilidades, superdotação e 
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V- interesse em desenvolver novas metodologias, tecnologias e práticas 
voltadas ao aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem. 

1.3. As atividades do estagiário docente
responsável.  

1.4. As atividades de ensino para o estágio docência deverão ser aprovadas pela 
coordenadoria do PPGGeo/IESA

I- Coordenação dos cursos de graduação; 
II- Direção do IESA. 

1.5. As atividades do estagiário docente em sala de aula serão desenvolvidas com 
acompanhamento do professor responsável pela disciplina de graduação
supervisor do estágio).  

1.6. Cabe à Comissão de Bolsas e Acompanhamento 
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 f

1.7. A realização do estágio docência deverá obedecer às seguintes condições: 

I- a duração mínima de um semestre para estudantes de Mestrado e dois 
semestres para os de Doutorado, sendo a duração máxima de dois 
para estudantes de 

II- a atuação de um ou mais estagiários docentes em disciplinas não poderá 
exceder cinquenta por cento (50%) da carga horária total da disciplina; 

III- nenhum estagiário docente poderá assumir cem por cento (100%) d
horária de uma disciplina; 

IV- 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 

V- a Comissão de Bolsas e Acompan
coordenadoria do 
docência desenvolvidas no programa; 

VI- a participação de estudantes de pós
vínculo empregatício. 

Parágrafo Único. No caso do atendimento a disciplinas concentradas, ofertadas como 
‘inverno’ ou ‘verão’, o disposto no inciso I compreende o período 
encerramento das matrículas até 
lançamento de notas e frequências, e a
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interesse em desenvolver novas metodologias, tecnologias e práticas 
voltadas ao aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem. 

As atividades do estagiário docente serão sempre supervisionadas por um professor 

As atividades de ensino para o estágio docência deverão ser aprovadas pela 
eo/IESA, em consonância com as seguintes instâncias: 

oordenação dos cursos de graduação;  

As atividades do estagiário docente em sala de aula serão desenvolvidas com 
acompanhamento do professor responsável pela disciplina de graduação

Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente do PPG
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.  

A realização do estágio docência deverá obedecer às seguintes condições: 

a duração mínima de um semestre para estudantes de Mestrado e dois 
semestres para os de Doutorado, sendo a duração máxima de dois 
para estudantes de Mestrado e três semestres para os de Doutorado
a atuação de um ou mais estagiários docentes em disciplinas não poderá 
exceder cinquenta por cento (50%) da carga horária total da disciplina; 
nenhum estagiário docente poderá assumir cem por cento (100%) d
horária de uma disciplina;  
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; 
a Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente apresentará à 
coordenadoria do PPGeo/IESA um relatório anual das atividades de estágio 
docência desenvolvidas no programa;  
a participação de estudantes de pós-graduação no estágio docência não cria 
vínculo empregatício.  

No caso do atendimento a disciplinas concentradas, ofertadas como 
‘inverno’ ou ‘verão’, o disposto no inciso I compreende o período 
encerramento das matrículas até a consolidação da disciplina no SIGAA, com o 
lançamento de notas e frequências, e a conclusão do relatório do estágio.
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interesse em desenvolver novas metodologias, tecnologias e práticas 
voltadas ao aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem.  

serão sempre supervisionadas por um professor 

As atividades de ensino para o estágio docência deverão ser aprovadas pela 
, em consonância com as seguintes instâncias:  

As atividades do estagiário docente em sala de aula serão desenvolvidas com 
acompanhamento do professor responsável pela disciplina de graduação (professor 

Discente do PPGeo/IESA, 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 

A realização do estágio docência deverá obedecer às seguintes condições:  

a duração mínima de um semestre para estudantes de Mestrado e dois 
semestres para os de Doutorado, sendo a duração máxima de dois semestres 

para os de Doutorado;  
a atuação de um ou mais estagiários docentes em disciplinas não poderá 
exceder cinquenta por cento (50%) da carga horária total da disciplina;  
nenhum estagiário docente poderá assumir cem por cento (100%) da carga 

a divisão de atividades entre o estagiário e o professor responsável pela 
disciplina será estabelecida no plano de trabalho a ser aprovado pela Comissão 

hamento Discente apresentará à 
um relatório anual das atividades de estágio 

graduação no estágio docência não cria 

No caso do atendimento a disciplinas concentradas, ofertadas como 
‘inverno’ ou ‘verão’, o disposto no inciso I compreende o período entre o 

a consolidação da disciplina no SIGAA, com o 
conclusão do relatório do estágio. 
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1.8. Os horários de cumprimento
estagiário. 

2. Das inscrições  
2.1. Para participar deste processo seletivo o estudante deve estar regularmente 
matriculado no curso de Mestrado ou Doutorado do PPGEO/IESA.

2.3. As inscrições serão feitas exclusivamente
do Histórico Escolar, emitido pelo SIGAA, 
de 9 a 13 de agosto de 202

2.4. Não será aceita outra forma de inscrição, nem inscrição incompleta ou fora do prazo.

2.5.O preenchimento da ficha de inscrição será de total responsabilidade do candidato, 
que deverá imprimir e assinar 
posterior envio por e-mail. 

2.6. O candidato deverá informar, na ficha de inscrição, a 
desenvolver o seu estágio docência
edital. 

2.7. A inscrição implica no conhecimento do 
prazos nele contidas. 

2.8. As vagas disponíveis para estágio docência estão discriminadas no Quadro 1, a seguir.

 
Quadro 1 – Lista de disciplinas, professor(a) 

Disciplina 

Análise de Bacias Hidrográficas

Climatologia 2 

Elaboração de Projeto de Pesquisa

Estágio Supervisionado em Geografia 3

Geografia Agrária 1 

Geografia Agrária 1 
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Os horários de cumprimento do estágio serão organizados 

Para participar deste processo seletivo o estudante deve estar regularmente 
Mestrado ou Doutorado do PPGEO/IESA. 

serão feitas exclusivamente por envio da ficha de inscrição
do Histórico Escolar, emitido pelo SIGAA, para o e-mail direcao.iesa@

21.  

será aceita outra forma de inscrição, nem inscrição incompleta ou fora do prazo.

O preenchimento da ficha de inscrição será de total responsabilidade do candidato, 
que deverá imprimir e assinar o documentoou inserir sua assinatura digitalizada

 

O candidato deverá informar, na ficha de inscrição, a disciplina
desenvolver o seu estágio docência, dentre as informadas no Quadro 1

A inscrição implica no conhecimento do presente Edital e aceitação das normas e 

As vagas disponíveis para estágio docência estão discriminadas no Quadro 1, a seguir.

Lista de disciplinas, professor(a) responsável e vagas 
disponíveis 

 Professor(a) Responsável

Análise de Bacias Hidrográficas Maximiliano Bayer 

Juliana Ramalho de Barros

Elaboração de Projeto de Pesquisa Noely Vicente Ribeiro 

Estágio Supervisionado em Geografia 3 Denis Richter 

Rusvênia Luiza Batista Rodrigues 
da Silva 

Adriano Rodrigues de Oliveira
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do estágio serão organizados pelo docente e o 

Para participar deste processo seletivo o estudante deve estar regularmente 

ficha de inscrição (Anexo 1) e 
@ufg.br, no período 

será aceita outra forma de inscrição, nem inscrição incompleta ou fora do prazo. 

O preenchimento da ficha de inscrição será de total responsabilidade do candidato, 
o documentoou inserir sua assinatura digitalizada, para 

disciplina na qual pretende 
Quadro 1, do item 2.8,deste 

presente Edital e aceitação das normas e 

As vagas disponíveis para estágio docência estão discriminadas no Quadro 1, a seguir. 

responsável e vagas 

Responsável Vagas 

01 

Juliana Ramalho de Barros 01 

01 

01 

Rodrigues 01 

Adriano Rodrigues de Oliveira 01 
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Disciplina 

Geografia da América Latina

Geografia da População 1 

Geografia e Sociedade 

Geomorfologia 1 

Geoquímica da Superfície 

Prática de Campo Integrada 1

Recuperação de Áreas Degradadas

Teoria e Metodologia da Geografia 1

Teoria e Metodologia da Geografia 1

Trabalho de Conclusão de Curso 1 (projeto)

Trabalho de Conclusão de Curso 1 (projeto)

Trabalho de Conclusão de Curso 1 (projeto)

 

3. Do processo seletivo
3.1. A seleção constará de uma 
pelo professor responsável pela disciplina
avaliar os candidatos quanto aos seguintes parâmetros: 

a) disponibilidade de tempo para dedicação ao estágio;
b) afinidade com as temáticas tratadas na disciplina de seu interesse
c) conhecimentos básicos de informá

Informática. 

4. Da classificação  
4.1. Os candidatos inscritos serão classificados pela média 
entrevista.  
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 Professor(a) Responsável

Geografia da América Latina Camilo Pereira Carneiro Filho

Ronan Eustáquio Borges 

Adriano Rodrigues de Oliveira

Guilherme Taitson Bueno

Luís Felipe Soares Cherem

Prática de Campo Integrada 1 Manuel Eduardo Ferreira
Rherison Tyrone Silva Almeida

Recuperação de Áreas Degradadas Cláudia Valéria de Lima 

Teoria e Metodologia da Geografia 1 Denis Castilho 

Teoria e Metodologia da Geografia 1 Ana Cristina da Silva 

Trabalho de Conclusão de Curso 1 (projeto) Karla Maria Silva de Faria

Trabalho de Conclusão de Curso 1 (projeto) Leandro Oliveira de Lima

Trabalho de Conclusão de Curso 1 (projeto) Rusvênia Luiza Batista Rodrigues 
da Silva 

. Do processo seletivo 
A seleção constará de uma entrevista, realizada de forma remota, e a ser agendada 

elo professor responsável pela disciplina, no dia 16 de agosto de 202
avaliar os candidatos quanto aos seguintes parâmetros:  

disponibilidade de tempo para dedicação ao estágio; 
afinidade com as temáticas tratadas na disciplina de seu interesse
conhecimentos básicos de informática, para o estágio no Laboratório de 

Os candidatos inscritos serão classificados pela média das notas atribuídas 
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Responsável Vagas 

Camilo Pereira Carneiro Filho 02 

 01 

Oliveira 01 

Guilherme Taitson Bueno 02 

Luís Felipe Soares Cherem 01 

Manuel Eduardo Ferreira 
Tyrone Silva Almeida 01 

01 

01 

02 

Karla Maria Silva de Faria 01 

de Lima 02 

Rodrigues 01 

de forma remota, e a ser agendada 
2021, com o intuito de 

afinidade com as temáticas tratadas na disciplina de seu interesse; 
para o estágio no Laboratório de 

das notas atribuídas na 
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4.2. Em caso de empate, terá prioridade o candidato com maior carga horária cursada no 
curso de Mestrado ou Doutorado; e, persistindo o empate, será considerada a maior 
idade. 

4.3. Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 
(seis). 

4.4. O resultado das entrevistas será publicado na página do PPGeo/IE
agosto de 2021. 

5. Da convocação 
5.1.O candidato classificado 
supervisor do estágio e preencher um 
enviado à Secretaria do Programa de Pos
até o dia 18  de agosto 
acompanhamento pela Comissão de Bolsas e Acompanhamento 

5.2. O candidato convocado que não se apresentar 
período estipulado para início das atividades
dentro do prazo determinado, perderá o direito 
convocação.  

5.3. Após o preenchimento do limite de vagas, os demais classificados comporão uma 
lista de espera e serão convocados de acordo com as demandas d
período de vigência desta seleção. 

5.5. Será eliminado e perderá o direito 
a documentação exigida ou 
atender aos requisitos dispostos neste

6. Considerações Finais 
6.1. Serão incorporados a este edital, para todos os efeitos, quaisquer editais 
complementares e anexos que visem a correções e aperfeiçoamento do processo 
seletivo.  

6.2. O acompanhamento das publicações, dos avisos e comunicados referentes a este 
processo seletivo é de responsabilidade do candidato. 

6.3. Havendo interesse do(a) candidato(a) e do(a) professor(a) supervisor, o(a) estudante 
selecionado(a) numa disciplina, mas não classificado, em função do número de vagas, 
poderá ser remanejado para outra disci

6.4. Ao final do estágio docência o aluno deverá preencher o relatório disponível na 
página do PPGGeo, para envio à Comissão de Bolsas e A

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
 

Edital IESA/PPGeo n. 03/2021 
PARA ESTÁGIO DOCÊNCIA – PÓS-GRADUAÇÃO

 

Em caso de empate, terá prioridade o candidato com maior carga horária cursada no 
curso de Mestrado ou Doutorado; e, persistindo o empate, será considerada a maior 

Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 

das entrevistas será publicado na página do PPGeo/IE

candidato classificado deve entrar em contato imediatamente com o professor 
preencher um Termo de Compromisso (Anexo 2)

Programa de Pos-Graduação, pelo e-mail posgeo
agosto de 2021, para o registro do estágio no SIGAA e o 

acompanhamento pela Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente do PPGGeo.

O candidato convocado que não se apresentar ao professor supervisor do estágio
para início das atividades, ou não entregar o Termo de Compromisso

dentro do prazo determinado, perderá o direito à vaga, que será destinada 

Após o preenchimento do limite de vagas, os demais classificados comporão uma 
lista de espera e serão convocados de acordo com as demandas d
período de vigência desta seleção.  

perderá o direito à vaga o candidato convocado que não apresentar 
ou informar dados incorretos no ato da inscrição ou que não 

atender aos requisitos dispostos neste Edital. 

. Considerações Finais  
Serão incorporados a este edital, para todos os efeitos, quaisquer editais 

complementares e anexos que visem a correções e aperfeiçoamento do processo 

O acompanhamento das publicações, dos avisos e comunicados referentes a este 
letivo é de responsabilidade do candidato.  

Havendo interesse do(a) candidato(a) e do(a) professor(a) supervisor, o(a) estudante 
selecionado(a) numa disciplina, mas não classificado, em função do número de vagas, 
poderá ser remanejado para outra disciplina. 

Ao final do estágio docência o aluno deverá preencher o relatório disponível na 
página do PPGGeo, para envio à Comissão de Bolsas e Acompanhamento 
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Em caso de empate, terá prioridade o candidato com maior carga horária cursada no 
curso de Mestrado ou Doutorado; e, persistindo o empate, será considerada a maior 

Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6,0 

das entrevistas será publicado na página do PPGeo/IESA no dia 17 de 

entrar em contato imediatamente com o professor 
(Anexo 2), que deverá ser 

posgeo.iesa@ufg.br, 
o registro do estágio no SIGAA e o 

Discente do PPGGeo. 

supervisor do estágiono 
o Termo de Compromisso 

destinada a uma nova 

Após o preenchimento do limite de vagas, os demais classificados comporão uma 
lista de espera e serão convocados de acordo com as demandas do IESA, durante o 

o candidato convocado que não apresentar 
informar dados incorretos no ato da inscrição ou que não 

Serão incorporados a este edital, para todos os efeitos, quaisquer editais 
complementares e anexos que visem a correções e aperfeiçoamento do processo 

O acompanhamento das publicações, dos avisos e comunicados referentes a este 

Havendo interesse do(a) candidato(a) e do(a) professor(a) supervisor, o(a) estudante 
selecionado(a) numa disciplina, mas não classificado, em função do número de vagas, 

Ao final do estágio docência o aluno deverá preencher o relatório disponível na 
companhamento Discente, com 
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as assinaturas do professor supervisor do estágio, do professor orientador e do pró
discente. 

6.5. Este edital de seleção terá validade até 

6.6. Os recursos aos resultados podem ser interpostos num prazo de até 48 horas após as 
respectivas divulgações. 

6.7. Casos omissos serão resolvidos pel

 

Prof. Ivanilton José de Oliveira
– Diretor do IESA 
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as assinaturas do professor supervisor do estágio, do professor orientador e do pró

Este edital de seleção terá validade até o término do semestre letivo de 2020/1

Os recursos aos resultados podem ser interpostos num prazo de até 48 horas após as 

os omissos serão resolvidos pela Direção e a Coordenação do PPGGeo

Goiânia, 9 de agosto

Prof. Ivanilton José de Oliveira 
Diretor do IESA – 

Prof. Luiz Felipe Soares Cherem
– Coordenador do PPGeo 
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as assinaturas do professor supervisor do estágio, do professor orientador e do próprio 

o término do semestre letivo de 2020/1. 

Os recursos aos resultados podem ser interpostos num prazo de até 48 horas após as 

Direção e a Coordenação do PPGGeo. 

9 de agosto de 2021. 

 
Felipe Soares Cherem 

Coordenador do PPGeo – 


