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NORMA INTERNA DE ESTÁGIO DOCÊNCIA – CPG Nº 03/2019 

 

Estabelece normas internas para a 

realização do estágio docência no âmbito do 

Programa de Pós-Graduação em Química.  

 

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQ) do IQ-UFG, 

reunida em sessão realizada em 28 de junho de 2019, resolve:  

 

 

Art. 1o. O estágio docência é parte integrante da formação da pós-graduando, sendo 

obrigatório para discentes de doutorado.  

§ 1º Discentes de mestrado poderão realizar o estágio em docência, mediante 

disponibilidade de disciplinas e com aval de seu orientador. 

Art. 2º As atividades de estágio docência regulamentadas nesta resolução serão 

aproveitadas para o estágio docência estabelecido pela CAPES aos bolsistas de Demanda 

Social, em nível de Mestrado e Doutorado. 

 

         Art. 3° O estágio docência é uma atividade acadêmica e não poderá ser computado como 

disciplina para fins de integralização curricular. 

 

§ 1º A carga horária total mínima obrigatória será de sessenta e quatro (64) horas para 

estudantes bolsistas de doutorado, sendo obrigatórias trinta e duas (32) horas em disciplina(s) 

básica(s) de química oferecidas pelo IQ-UFG (Química Geral, Química Fundamental, 

Fundamentos de Química Experimental, Estrutura e Propriedades da Matéria).  

§ 2º A carga horária máxima de estágio docência será de duas horas semanais. 

         

Art. 4°  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, em áreas do conhecimento associadas 

a suas atividades de pesquisa;  

II- participar de programas de monitoria e tutoria e de projetos de ensino para estudantes, 

promovidos pela UFG;  

§ 1º As atividades do estagiário docente serão sempre supervisionadas por um professor 

responsável, pertencente ao quadro de professores efetivos do IQ-UFG 

§2º As atividades do estagiário docente em sala de aula serão desenvolvidas com 

acompanhamento do professor responsável pela disciplina de graduação. 

Art. 5° O estagiário deverá submeter um plano de trabalho à comissão de bolsas e 

acompanhamento discente do PPGQ. 

§1º Cabe à Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente do PPGQ, após consulta 

do 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. 
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         Art. 6° . 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 alunos de Doutorado, sendo a duração máxima de dois e três semestres para 

estudantes de Mestrado e Doutorado, respectivamente; 

II- a(s) atividade(s) de um ou mais estagiários docentes, seja de Mestrado ou 

Doutorado, em disciplinas não poderá exceder cinquenta por cento (50%) da carga 

horária total da disciplina;  

III- no caso de dois ou mais estagiários docentes em uma mesma disciplina, a carga 

horária referente ao estágio docente será dividida igualmente entre os estagiários, 

sendo que as atividades do estagiário docente serão definidas pelo professor 

responsável pela disciplina e constará  no plano de trabalho a ser aprovado pela 

Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente;  

IV- o estagiário docente poderá ministrar aulas teóricas e/ou práticas sem que haja 

compartilhamento do registro da carga horária entre o professor responsável pela 

disciplina e o estagiário docente, desde que todas estas aulas não ultrapassem 12,5% 

da carga horária total da disciplina;  

V-  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);  

VI-  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, Colegiado da Unidade Acadêmica Especial ou Cepae;  

VII- a participação de estudantes de pós-graduação no estágio docência não cria vínculo 

empregatício.  

VIII- docente de ensino superior, que comprovar tais atividades, ficará dispensado do 

estágio de docência, embora, neste caso, não possa aproveitar a docência no ensino 

superior como atividade complementar;  

IX- as atividades do estágio de docência que não sejam em disciplinas de química básica, 

conforme definido no artigo terceiro, deverão ser compatíveis com a área de 

pesquisa do programa de pós-graduação em que o pós-graduando desenvolve sua 

tese ou dissertação. 

 

Art. 7º. Os casos omissos serão discutidos por esta Coordenadoria, amparada pelo 

Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Química (Resolução CEPEC No 

1456/2017) e pelo Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação da UFG 

(Resolução CEPEC Nº 1403/2016). 

 

Art. 8º.  Esta Normativa entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

 

Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Química – 

IQ/UFG 


