RESOLUÇÃO PPGBB N° 05/2015 DE 21 DE MAIO DE 2015
Estabelece critérios para Estágio de Docência no Programa
de Pós-graduação em Biotecnologia e Biodiversidade
A Coordenadoria Geral do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biodiversidade (PPGBB)
da Rede Pró-Centro-Oeste, no uso de suas atribuições, considerando o que dispõe a Portaria Nº 76, de 14 de
abril de 2010 da CAPES e tendo em vista o que decidiu o Colegiado Geral do Programa na reunião de 21 de
maio de 2015,

R E S O L V E:

Art. 1º O Estágio de Docência é uma atividade curricular para estudantes de PósGraduação stricto sensu que se apresenta como disciplina “Estágio de docência”, sendo
definida com a participação de aluno de Pós-Graduação em atividades de ensino nos cursos
de graduação em Instituições de Ensino Superior.
Art. 2º O estágio em docência será cumprido em disciplinas de graduação, sob a
supervisão de docente responsável pela disciplina, do quadro da instituição dos cursos de
graduação em Instituições de Ensino Superior. O estágio deverá seguir o plano de Estágio
em Docência de acordo com o Anexo I desta Resolução.
§ 1° Serão consideradas atividades de ensino:
I) ministrar aulas teóricas e/ou práticas sob supervisão de um docente;
II) participar em avaliação parcial de conteúdos programáticos, teóricos e práticos;
III) aplicar métodos ou técnicas pedagógicas tais como estudo dirigido e seminários.
§ 2° O estágio de docência é uma atividade obrigatória para todos os pós-graduandos
bolsistas da CAPES e opcionais para os demais discentes bolsistas e não bolsistas.
§ 3° Caberá ao orientador avaliar o relatório final de estagiário (Anexo II) e encaminhálo à Coordenação Estadual e/ou Local para o lançamento do conceito.
§ 4º A duração do estágio de docência será de dois semestres. O estudante de doutorado
deverá cumprir 30h por semestre. Serão concedidos 2 créditos para cada 30h de estágio.
§ 5º O docente de ensino superior, que comprovar tais atividades durante o seu
doutoramento, ficará dispensado do estágio de docência.
§ 6º Ao término do estágio, o docente supervisor fornecerá declaração contendo breve
descrição e carga horária das atividades realizadas pelo estudante, para homologação
pelo Colegiado de Curso da Instituição tituladora.
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 3 Esta Resolução entra em vigor após sua aprovação na Coordenadoria Geral do
Programa, revogando as disposições em contrário.
Art. 4 Os casos omissos serão apreciados pela Coordenadoria Geral do PPGBB.
21 de maio de 2015.

Profa. Lidia Maria Pepe Moraes
Coordenador geral do PPGBB

ANEXO I
PLANO DE ESTÁGIO DE DOCÊNCIA
(a ser entregue na secretaria antes do início do Estágio Docência)

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biodiversidade
Bolsista: _______________________________________________________
Bolsa: DS-Capes ( )

Nível: doutorado

CNPq

( )

Outras

( ) _______________________

Data de início da bolsa: __/__/_____
Data de início no curso/programa __/__/_____
Período em que será realizado o Estágio: ____/_____/_____ a ___/___/___
Disciplina: __________________________________________
Carga horária da disciplina: ____h Teóricas ______h Práticas ______h.
Instituição aonde será realizada o Estágio: __________________________________________

*Carga horária total do estágio: (

) 60 h (Doutorado)

Atividade/aula/tema
Aula prática:

Data

Carga horária

Professor responsável/IES

Aula teórica:

*Nenhuma disciplina da Graduação poderá ter mais de 50% de sua carga horária com a atuação
de estagiários docentes. Poderá atuar, simultaneamente, mais de um estagiário em cada
disciplina, desde que a carga horária total de atuação não ultrapasse 50% da carga horária da
disciplina. O Estágio de Docência deverá ser realizado em período de, no máximo um semestre
para alunos de Mestrado e dois semestres para alunos de Doutorado.
Data: __ /__ /_____
_____________________
Assinatura do doutorando

____________________
Assinatura do orientador

_____________________________________
Assinatura e Carimbo do Docente responsável da Disciplina

______________________________
Visto de um membro da Comissão de Bolsas

ANEXO II

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
BIOTECNOLOGIA E BIODIVERSIDADE DA
REDE PRÓ-CENTRO-OESTE
RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO DE DOCÊNCIA
Nome do Aluno:

Nº Matrícula

Nome do Orientador:

Nome do Professor do Estágio (Docente responsável pela disciplina):

Curso

IES

Doutorado
Atividades Desenvolvidas:

Período do Estágio:

Avaliação do Professor do Estágio:

Data: ____/___/_____
_____________________
Assinatura do doutorando

____________________
Assinatura do orientador

____________________________
Assinatura do Professor do estágio

