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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2022 

 

A Câmara de Graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, 
da Universidade Federal de Goiás (UFG), no uso das atribuições facultadas pelo Art. 1º 
da Resolução CONSUNI Nº 04/2020, levando em conta o Processo n° 
23070.027030/2022-59, tendo em vista a reunião realizada no dia 18 de julho de 2022, e 
considerando: 

- a Portaria CAPES nº. 158, de 10 de agosto de 2017: dispõe sobre a 
participação das Instituições de Ensino Superior nos programas de fomento da 
Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica; 

- as Portarias CAPES nº. 82, de 26 de abril de 2022 e nº. 83 de 27 de abril de 
2022: dispõe sobre a regulamentação dos Programas RP e PIBID, 
respectivamente; 

- a Resolução CEPEC Nº 1557R: aprova o Regulamento Geral dos Cursos de 
Graduação (RGCG) da Universidade Federal de Goiás; 

- a Resolução CEPEC nº. 1541, de 06 de outubro de 2017: estabelece a política 
para a formação de professores(as) da educação básica, da Universidade Federal 
de Goiás. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Regulamentar o aproveitamento das atividades realizadas pelo discente 
nos Programas Institucionais de Bolsa de Iniciação à Docência e Residência 
Pedagógica, no âmbito dos cursos de Licenciatura da Universidade Federal de Goiás, 
observando os critérios definidos no Art. 5º desta IN. 

Art. 2º O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência e o Programa 
de Residência Pedagógica integram a Política Nacional de Formação de Professores do 
Ministério da Educação e buscam contribuirpara o processo de formação dos cursos de 
licenciatura, por meio de ações de observação, vivência e experimentação da prática 
profissional docente no cotidiano das escolas públicas de educação básica. 

Art. 3ºOs subprojetos dos Programas Institucionais de Bolsa de Iniciação à 
Docência e Residência Pedagógica serão registrados e reconhecidos como projetos de 
ensino, na UFG. 

Art. 4º As Unidades Acadêmicas ou Unidades Acadêmicas Especiais poderão 
reconhecer a carga horária cumprida pelo acadêmico participante do Programa 



Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência e de Residência Pedagógica, para 
aproveitamento no curso de licenciatura. 

Art.5º Para efeitos do disposto no caput do artigo anterior, o aproveitamento da 
carga horária cumprida pelo acadêmico do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
à Docência e da Residência Pedagógica poderá ser computado como Atividade 
Complementar. 

§ 1º O aproveitamento de carga horária das atividades realizadas pelo discente, 
no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência e na Residência 
Pedagógica, deverá ser solicitado pelo acadêmico, à coordenação do seu curso, por meio 
do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), onde deverá ser 
inserido comprovante de participação no programa, emitido pela Pró-Reitoria de 
Graduação da Universidade Federal de Goiás. 

Art. 6º Cada unidade acadêmica, ou colegiado de unidade acadêmica especial, 
estabelecerá critérios de aproveitamento, conforme as orientações desta instrução 
normativa, a Resolução CEPEC nº 1541 e o disposto no Projeto Pedagógico do Curso. 

§ 1º O Núcleo Docente Estruturante do curso, junto à Coordenação de 
Programas e Projetos da unidade, construirá normativa interna que regulamente as 
formas de aproveitamento, tanto do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência quanto da Residência Pedagógica, no que se refere ao quantitativo de carga 
horária que poderá ser aproveitada para as Atividades Complementares. 

§ 2º A normativa interna para aproveitamento da carga horária dos programas 
deverá ser apreciada pelo Conselho Diretor da unidade acadêmica ou colegiado de 
unidade acadêmica especial. 

Art. 7º Ficarão impedidos de aproveitamento da carga horária, os acadêmicos 
que, por qualquer razão, não tenham cumprido as exigências previstas nesta instrução. 

Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos pela CâmaraSuperior de Graduação. 

Art. 9º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Goiânia, 18 de julho de 2022. 
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