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Estabelece critérios para a disciplina 
Estágio de Docência para os alunos 
matriculados no Programa de Pós-
Graduação em Química da Unifesspa, de 
acordo com a Portaria CAPES n. 76/2010. 

 

CAPITULO 1 

OBJETIVO 

Art. 1º - O estágio de docência é parte integrante da formação do pós-

graduando, objetivando a preparação para a docência, e a qualificação do 

ensino de graduação sendo obrigatório para todos os discentes matriculados 

no PPGQ. São objetivos do Estágio de Docência do PPGQ/Unifesspa: 

§ 1° - proporcionar meios para a integração do ensino de graduação e 

pós-graduação; 

§ 2° - preparar o aluno de pós-graduação para a docência no ensino 

superior; 

§ 3° - contribuir para a melhoria do ensino de graduação, por meio de 

novas práticas e experiências pedagógicas; 

§ 4° - propiciar maior dedicação do discente aos Programas de Pós-

Graduação. 

 

CAPITULO 2 

PARTICIPANTES  

Art. 2º - As atividades do estágio de docência envolverão alunos regularmente 

matriculados no Programa de Pós-Graduação em Química da Unifesspa, 

atuando em disciplinas e/ou outras atividades de ensino de graduação sob a 

responsabilidade das Unidades da Unifesspa, com conteúdo compatível com 

sua área de estudo/pesquisa e o Curso de Pós-Graduação em que está 

matriculado. 

Parágrafo único: O discente poderá realizar o Estágio de Docência em outra 

IFES e/ou Unidade da Unifesspa, desde que o docente supervisor seja 

vinculado ao PPGQ/Unifesspa. 

 

 

 



CAPITULO 3 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

Art. 3º - Os alunos Mestrado e Doutorado deverão fazer a disciplina no 2o ou 4º 

período do curso.  

§ 1º -  A duração mínima do Estágio Docência será de um semestre para 

alunos do curso de Mestrado e dois semestres para o Doutorado. 

§ 2º-  A carga horária total mínima que caberá ao estagiário docente deverá ser 

de trinta (30) horas para alunos de Mestrado e de sessenta (60) horas para 

alunos de Doutorado. 

§ 3º -  É vedado a atuação simultânea no estágio de docência de dois alunos 

na mesma disciplina. 

Art. 4º - O Estágio de Docência desenvolver-se-á a partir da elaboração de 

plano de atividades do pós-graduando, juntamente com o professor 

responsável pela disciplina. 

§ 1° - As funções do aluno em estágio de docência deverão estar 

definidas no plano de atividades de que trata apresente normativa.  

§ 2° - As atividades dos alunos em estágio de docência na(s) 

disciplina(s) serão acompanhadas pelo professor da disciplina de 

graduação. 

Art. 5º - Caberá ao professor da disciplina de graduação, objeto do estágio, a 

responsabilidade sobre registros acadêmicos e outros inerentes à execução de 

sua disciplina. 

 

CAPITULO 4 

ATRIBUIÇÕES 

Professor Coordenador 

Art. 60 - A cada semestre, o Colegiado do Curso de Pós-Graduação indicará 

um professor coordenador para a disciplina, ao qual caberá:  

§ 1° -  divulgar a disciplina;  

§ 2° -  estabelecer datas para que os professores de disciplinas de 

graduação manifestem interesse em ter a colaboração de aluno bolsista 

e para que os alunos manifestem interesse em fazer a disciplina (via 

matrícula);  

§ 3° -  organizar e orientar os alunos em disciplinas de graduação, cada 

um exercendo suas atividades sob orientação de um professor de 

disciplina de graduação, chamado de professor orientador de disciplina, 

que tenha manifestado interesse na atuação de alunos de pós-

graduação;  

§ 4° -  aprovar, via parecer do coordenador, os planos de trabalho;  



§ 5° -  orientar os professores orientadores de disciplina e alunos de pós-

graduação quanto a quaisquer imprevistos que possam ocorrer durante 

a realização da disciplina;  

§ 6° -  receber, no final do semestre, dos professores orientadores de 

disciplina, a avaliação do desempenho dos estudantes, com a nota final, 

e enviar ao Colegiado do Curso para registro.  

 

Professor orientador da disciplina 

Art. 7º - São funções dos professores orientadores de disciplina:  

§ 1° -  elaborar plano de trabalho de acordo com o formulário modelo, 

que se encontra em anexo;  

§ 2° -  submeter este formulário, para aprovação, ao professor 

coordenador da disciplina, conforme calendário estipulado;  

§ 3° -  acompanhar a execução do plano elaborado;  

§ 4° -  avaliar o desempenho do aluno e atribuir-lhe uma nota final.  

 

Atribuições do aluno 

Art. 8º - O aluno deverá seguir o plano de trabalho elaborado e apresentar um 

relatório final de atividades. O plano de trabalho poderá contemplar as 

seguintes atividades: 

§ 1° -  preparar e apresentar seminários temáticos;  

§ 2° -  ministrar aulas teóricas e/ou prática até um máximo de 30% da 

carga horária total da disciplina vinculada ao plano de trabalho;  

§ 3° -  preparar material didático, incluindo recursos para implementação 

de ensino à distância, caso seja necessário;  

§ 4° -  preparar e acompanhar aulas práticas;  

§ 5° -  redigir manuais/protocolos/procedimentos de operação e de 

utilização de equipamentos científicos;  

§ 6° -  aplicar e corrigir exercícios;  

§ 7° -  coordenar estudos dirigidos e trabalhos em grupo;  

§ 8° -  assistir eventualmente alunos fora da sala de aula.  

 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 9 – Em caso de suspensão do “Estágio de Docência” ou de reprovação do 

relatório final, o Colegiado do PPGQ irá avaliar a conveniência ou não de 

permitir nova matrícula do aluno no semestre subsequente, sem perda da 

bolsa. 

Art. 10 – O Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Química deverá enviar 

correspondência aos Institutos e aos colegiados dos cursos de graduação 

afetados por esta disciplina comunicando quais as disciplinas dos cursos de 



graduação terão a participação de alunos de pós-graduação, com os nomes de 

tais alunos.  

Art. 11 – A participação no estágio docência não cria vínculo empregatício de 

qualquer natureza com a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. 

Art. 12 – Os casos omissos nesta Normativa serão resolvidos pela 

Congregação do PPGQ/Unifesspa, respeitando-se a legislação vigente e as 

normas institucionais pertinentes ao assunto. 

Art. 13 – Ficará a critério do Colegiado do PPGQ/Unifesspa criar uma 

comissão de avaliação e revisão periódica deste Regimento. 

Art. 14 – Esta Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário, especialmente a Resoluções Superiores. 

 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Química - Unifesspa, em 13 

agosto de 2018. 

 

 

 

FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA CARVALHO 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química 


