
 

 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA CPG-AAS nº 8 

 

 

 

 

Aprova a Instrução Normativa CPG-AAS nº 8 

do Programa de Pós-Graduação em Assistência 

e Avaliação em Saúde, nível Mestrado, da 

Faculdade de Farmácia. 

 

 

 

A COORDENDORA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ASSISTÊNCIA E AVALIAÇÃO EM SAÚDE DA FACULDADE DE FARMÁRIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições regimentais segundo 

RESOLUÇÃO CEPEC nº 1403/2016 

 

Resolve: 

Art. 1º Aprovar a Instrução Normativa referente ao Estágio Docência do Programa de Pós-

Graduação em Assistência e Avaliação em Saúde, nível Mestrado, da Faculdade de Farmácia 

da Universidade Federal de Goiás, na forma de anexo a esta Instrução Normativa. 

 

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data 

 

 

Goiânia, 19 de outubro de 2018. 

 

 

Profª. Drª. Silvia Helena Rabelo dos Santos 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Assistência 

e Avaliação em Saúde – FF/UFG



 

 

 

 

ANEXO: INSTRUÇÃO NORMATIVA CPG-AAS nº 8 

 

 

ESTÁGIO DOCÊNCIA 

 

Art. 1. O Estágio de Docência inclui a “participação em atividades 

didático-pedagógicas na graduação, tais como: preparação e ministração de aulas teóricas e/ou 

práticas, participação em processos de avaliação referendada pelo professor responsável, 

aplicação ou desenvolvimento de métodos ou técnicas pedagógicas, realização de estudo 

dirigido, seminários, minicursos e elaboração de material didático”.  

 

I - As atividades do Estágio de Docência deverão ser realizadas somente no 

âmbito da UFG.  

II - As atividades serão realizadas sob a responsabilidade e 

acompanhamento efetivo do orientador e do professor responsável pela disciplina, quando 

forem diferentes, da coordenação do programa e da coordenação de cursos de graduação.  

III - Nenhuma disciplina da graduação poderá ter mais de 50% de sua carga 

horária com a atuação de estagiários docentes.  

IV - Poderá atuar, simultaneamente, mais de um estagiário em cada 

disciplina, desde que a carga horária total não ultrapasse 50% da carga horária da disciplina.  

 

Art. 2. O Estágio de Docência deve obedecer aos seguintes critérios: 

 

I - O Estágio de Docência é uma atividade obrigatória para bolsistas do 

Programa, independente da agência de fomento, sendo optativo para os demais alunos. 

II - A carga horária total que caberá ao estagiário docente deverá ser de 32 

horas (2 créditos) para alunos de mestrado e de 64 horas (4 créditos) para alunos de 

doutorado.  

III - A duração mínima do Estágio de Docência será de um semestre para 

alunos do curso de Mestrado e dois semestres para o Doutorado, sendo a duração máxima de 

dois e três semestres para alunos de Mestrado e Doutorado, respectivamente. 

 IV - Compete à Comissão de Bolsa registrar e avaliar o Estágio de 

Docência para fins de créditos do pós-graduando, bem como a definição quanto à supervisão e 

o acompanhamento de docência. Para isso, estão disponíveis na página do PPGAAS o Plano 

do Estágio de Docência, bem como o Relatório do Estágio de Docência, os quais devem ser 

preenchidos e entregues à secretaria do Programa, para aprovação pela Comissão de Bolsas. 

V - O docente de ensino superior que comprovar a realização de tais 

atividades no âmbito da UFG, com carga horária equivalente, nos últimos cinco anos fica 



 

 

 

dispensado do Estágio de Docência. 

Art. 8. Os casos omissos serão discutidos por esta Coordenadoria, amparada 

pela Resolução CEPEC nº 1403 de 2016 e pelo Regimento Geral da UFG. 

Art. 9. Esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

 

Profª. Drª. Silvia Helena Rabelo dos Santos 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Assistência e 

Avaliação em Saúde – FF/UFG 


