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RESOLUÇÃO ESPECÍFICA PPGZ Nº 11, DE 28 DE MAIO DE 2021 DE 2021. 

Dispõe sobre as normas para a realização de Estágio Docência 
pelos alunos regulares do Programa de Pós-Graduação em 
Zootecnia da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade 
Federal de Goiás. 

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia (PPGZ) da Escola de 
Veterinária e Zootecnia (EVZ) da Universidade Federal de Goiás (UFG), no uso de suas 
atribuições legais, estatutárias e regimentais, reunida em sessão plenária realizada em 28 de 
maio de 2021, seguindo o que prevê a Resolução Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto 
Sensu da UFG vigente e o Regimento do PPGZ. 

 R E S O L V E: 

Art. 1º.  Estabelecer as normas para a realização de estágio docência pelos alunos 
regularmente matriculados perante ao PPGZ. 

Art. 2º. O estágio docência é parte integrante da formação do pós-graduando sendo 
obrigatório para bolsistas de Mestrado ou Doutorado. 

        Art. 3º. As atividades do Estágio docência deverão ser compatíveis com a área de 
pesquisa de vinculação do pós-graduando perante ao programa. 

 
     Art. 4º. O estágio docência proporciona ao estudante a participação em atividades de 

ensino na graduação e na educação básica, 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- Preparar e ministrar aulas teóricas e/ou práticas no âmbito das escolas públicas 
de ensino fundamental e médio, em áreas do conhecimento associadas a 
suas atividades de pesquisa; 

III- Participar de programas de monitoria e tutoria e de projetos de ensino para 
estudantes, promovidos pela UFG; 

IV- 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. 
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Art. 5º. As atividades de estágio docência somente poderão ser realizadas no âmbito 
da UFG. 

Art. 6º. O estágio docência é uma atividade acadêmica e não confere direito a 
créditos ou ser considerando como disciplina perante o PPGZ. 

Parágrafo único. O estágio docência I é destinado aos alunos de mestrado e o 
estágio docência II é destinado aos alunos de doutorado para efeito de matrícula. 

Art. 7º. As atividades do(a) estagiário(a) docente serão sempre supervisionadas por 
um(a) professor(a) responsável. 

Art. 8º. A realização do estágio docência deverá obedecer às seguintes condições: 

§ 1º. Seguir o plano de atividades elaborado pelo estudante e aprovado pelo 
supervisor, pelo coordenador da disciplina e posteriormente homologado pela Comissão de 
Bolsas e Acompanhamento Discente; 

§ 2º. A carga horária total mínima do estágio docência será de trinta e duas (32) 
horas para estudantes de Mestrado e de sessenta e quatro (64) horas para estudantes de 
Doutorado, sendo que esta carga horária mínima deverá ser compatibilizada com a duração 
mínima de um semestre para estudantes de Mestrado e dois semestres para os de Doutorado e 
a duração máxima de dois e três semestres para estudantes de Mestrado e Doutorado, 
respectivamente; 

§ 3º. A carga horária máxima do estágio docência será de quatro horas semanais.  

§ 4º. A atuação de um ou mais estagiários docentes em disciplinas não poderá 
exceder cinquenta por cento (50%) da carga horária total da disciplina. 

§ 5º. A participação de estudantes de pós-graduação no estágio docência não cria 
vínculo empregatício. 

Art. 9º. Para realizar o estágio docência o estudante deverá protocolar junto à 
Secretaria do PPGZ os seguintes documentos: 

 I - Formulário de solicitação de estágio docência devidamente preenchido e 
assinado; 

 II - Plano de atividades a ser desenvolvido, sendo este elaborado conjuntamente 
pelo(a) estagiário(a) docente e o(a) professor(a) supervisor(a)  e aprovado pelo professor(a) 
supervisor(a) e pelo coordenador da disciplina  

Art. 10º. O plano de atividades deverá ser composto pela seguinte estrutura 
mínima: 

 1 - Identificação do plano de atividades, do(a) estagiário(a), professor(a) 
supervisor e coordenador(a) da disciplina; 

 2 - Descrição das atividades com previsão de período de realização; 
 3 - A divisão de atividades entre o(a) estagiário(a) e o(a) professor(a) 

supervisor(a); 
 4 - Assinatura do(a) estagiário(a)(a), do professor(a) supervisor(a) e do 
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coordenador(a) da disciplina. 
 
Art. 11º. Ao final do período total de desenvolvimento das atividades de estágio 

docência o(a) estudante deverá entregar à Secretaria do PPGZ o relatório final consubstanciado 
com a descrição correspondente àquela feita no plano de atividades. 

Art 12º. O plano de atividades que trata o artigo 9º e o relatório que trata o artigo 
11º desta resolução serão avaliados pelo supervisor do estagiário e homologado pela CBAD. 

§ 1º. O prazo máximo para entrega do plano de atividades será previsto em 
calendário acadêmico. 

§ 2º. O prazo máximo para entrega do relatório final será previsto em calendário 
acadêmico. 

§ 3º. 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 Conselho Diretor da 
Unidade Acadêmica. 

Art. 12º. Os casos não contemplados na presente resolução serão deliberados pela 
Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Zootecnia. 

Art. 13º. Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação pela 
Coordenadoria. 

 

Goiânia, 28 de maio de 2021. 

 
 

 
 

Prof. Dr. Marinaldo Divino Ribeiro 

Coordenador 

 

Profª. Drª. Heloísa Helena de Carvalho Mello 

Vice-Coordenadora 

 


