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Regulamenta o Estágio Docência 

na Graduação para alunos do 

Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia da Faculdade de 

Educação da UFG. 

 

 

 

A COORDENADORIA DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO, no uso de 

suas atribuições legais, estatutárias e regimentais e guiada pelo que estabelece a 

Resolução CEPEC 1210/2013 

 

 

R E S O L V E: 

 

 

Art. 1º Estabelecer normas específicas para o Estágio Docência na 

Graduação para alunos do Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGP), nível 

Mestrado, da Faculdade de Educação, da Universidade Federal de Goiás. 

 

Art. 2º O Estágio Docência é atividade obrigatória para todos 

estudantes matriculados no PPGP. 

 

Art. 3º O aluno que comprovar experiência de docência no Ensino 

Superior, cumprindo a carga horária mínima definida no art. 6º, ficará dispensado do 

Estágio Docência. 

 

Art. 4º As atividades do Estágio Docência devem ocorrer em 

disciplinas de Psicologia ou áreas compatíveis com as linhas de pesquisa do PPGP. 

 

Art. 5º As atividades que poderão ser desenvolvidas durante o 

Estágio Docência no âmbito da graduação podem envolver:  

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

II - participar em processo de avaliação; 
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III - supervisionar estudo dirigido, seminários e minicursos; 

IV - participar na elaboração de material didático; 

V - atender alunos em atividades pedagógicas diversas. 

 

Parágrafo único. As atividades de Estágio Docência somente 

deverão ser realizadas no âmbito da UFG. 

 

Art. 6º A carga horária total para a conclusão do Estágio Docência 

será de trinta (30) horas. 

 

Art. 7º Nenhuma disciplina da graduação poderá ter mais de 

cinquenta por cento (50%) da sua carga horária com a atuação de estagiários docentes. 

 

Art. 8º As atividades do Estágio Docência serão desenvolvidas sob 

responsabilidade e acompanhamento efetivo de professor que desenvolve atividades na 

graduação compatíveis com a área de concentração e linhas de pesquisa do PPGP. 

 

Art. 9º A realização do Estágio Docência deve ser comunicada à 

Coordenação do PPGP em memorando com assinatura do aluno e do orientador no PPGP 

informando a disciplina e/ou atividades que serão desenvolvidas ao longo do semestre. 

 

Art. 10º Após a conclusão do Estágio Docência em uma disciplina, 

o professor responsável por acompanhar as atividades de Estágio Docência deve 

encaminhar relatório informando carga horária cumprida durante o estágio e avaliação de 

desempenho. 

Parágrafo único. O relatório de avaliação deve ser acompanhado de 

formulário específico que segue anexado à presente resolução.  

 

Art. 11º A Coordenação do PPGP encaminhará para a 

Coordenadoria, antes do término de cada semestre letivo, todos os processos de Estágio 

Docência para avaliação das atividades desenvolvidas e reconhecimento de créditos 

complementares.  

 

Art. 12º Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria do 

PPGP. 

 

Art. 13º Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

Goiânia, 18 de março de 2015 

 

 

 
Prof. Dr. Fernando Lacerda Júnior 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
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ANEXO À RESOLUÇÃO – PPGP Nº 01/2015 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO 
 
 

Acadêmico:_______________________________________ Nº Matrícula:_______________  

 

Disciplina / Atividades Estágio Docência: _________________________________________ 

 

Docente Responsável: __________________________________________________________  

 

Carga horária desempenhada: _______  

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

1)___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

2)___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

3)___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

4)___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

5)___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Duração do estágio 

  

INÍCIO: ___/____/____ (dia, mês, ano)  

 

TÉRMINO: __/____/____ (dia, mês, ano)   
 

Avaliação das Atividades Desempenhadas pelo Aluno 

 

 

 

 

 

 

_____________________________                                 ____________________________ 

                   Acadêmico           Professor Orientador (PPGP) 

 

 

_____________________________ 

Professor Responsável pelo Estágio Docência 


