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RESOLUÇÃO Nº 8, DE 16 DE JANEIRO DE 2015(*)

O  COLEGIADO  DO  PROGRAMA  DE  PÓS-GRADUAÇÃO  EM 
QUÍMICA – CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO, do Instituto de Química 
da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com as Normas para Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFMS, 
resolve:

Retificar  a  Resolução  nº  140/2014 -  PPGQ/UFMS, publicada  no  Boletim de 

Serviço Eletrônico nº 5935, de 11/12/2014, conforme segue:

Dispõe  sobre  as  normas  do  
Estágio  de  Docência  do 
Programa de Pós-Graduação em 
Química - Cursos de Mestrado e  
Doutorado  da  Fundação 
Universidade  Federal  de  Mato  
Grosso do Sul.

1. Propor Normas destinadas a regulamentar a disciplina Estágio de Docência 

do  Programa  de  Pós-Graduação  em Química  -  Cursos  de  Mestrado  e  Doutorado,  da 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a contar do primeiro semestre de 

2015, conforme anexos I e II, desta Resolução.

2. Esta Resolução entra em vigor na data na data de sua publicação.

Amilcar Machulek Junior

Presidente

(*) Republicação devido a correção de dados no original, Resolução publicada no BSE 
nº 5977, de 11/02/2015.
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Anexo I da Resolução nº 140/2014 - PPGQ/UMFS, de 5 de novembro de 2014

NORMAS REGULAMENTADORAS DA DISCIPLINA: ESTÁGIO DE 

DOCÊNCIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA/UFMS

ESTÁGIO DE DOCÊNCIA

O Estágio de Docência é disciplina obrigatória para os alunos do Programa de 

Pós-Graduação em Química  da UFMS. Ao concluir  esta  disciplina  o pós-graduando 

deve elaborar um relatório sobre as atividades desenvolvidas, que será avaliado pelo 

Orientador e pelo responsável pela disciplina da graduação na qual o aluno desenvolveu 

suas atividades, atribuindo-lhe um conceito. A Comissão de Bolsas receberá o relatório, 

avaliará as atividades realizadas e emitirá seu parecer. Após aprovação em reunião da 

Comissão de Bolsas, o conceito será inserido no histórico escolar do aluno.

NORMAS DE ESTÁGIO DE DOCÊNCIA

Art. 1° O Estágio de Docência é uma atividade curricular  para estudantes de 

Pós-Graduação  stricto sensu que se apresenta como disciplina obrigatória “Estágio de 

Docência”,  sendo  definida  como  a  participação  de  aluno  de  Pós-Graduação  em 

atividades de ensino na Educação Superior na UFMS.

§ 1°  O Estágio  de  Docência  é  uma atividade  obrigatória  para todos os  pós-

graduandos do PPGQ.

§  2°  É  de  responsabilidade  de  o  aluno  solicitar  matrícula  no  Estágio  de 

Docência.

§  3°  O  Plano  de  Trabalho  de  Estágio  de  Docência  deve  ser  entregue  na 

Secretaria do Curso logo após efetivar a matrícula “on line” para homologação pelo 

Colegiado de Curso. 

§ 4° O Plano de Trabalho a ser desenvolvido pelo aluno de Estágio de Docência 

deve ser elaborado pelo mesmo, juntamente com o professor responsável pela disciplina 

e pelo Orientador.
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§ 5° Serão consideradas atividades de ensino:

I - ministrar aulas teóricas e práticas sob a supervisão do professor responsável 

pela disciplina da graduação;

II  -  realizar  outras  atividades  previstas  no  modelo  de  Plano  de  Trabalho  de 

Estágio de Docência do PPGQ.

§ 6°  O aluno  de  Estágio  Docência  não poderá,  em nenhum caso,  assumir  a 

totalidade das atividades de ensino que integralizam a disciplina em que atuar.

§ 7° O número de alunos de Estágio de Docência que poderá atuar por disciplina 

ficará a critério do orientador.

§ 8° Os alunos de Estágio em Docência poderão ministrar aulas na ausência do 

docente supervisor até um limite de 33% da carga horária total da disciplina. 

§ 9° O professor responsável pela disciplina deverá informar que terá um aluno 

de Estágio de Docência no Plano de Ensino da disciplina.

§ 10° Caberá ao Orientador e ao professor responsável pela disciplina avaliar o 

aluno de Estágio de Docência e encaminhar a avaliação para aprovação e homologação 

pela Comissão de Bolsas do PPGQ.

Parágrafo  único: Caso  o  Orientador  seja  o  professor  responsável  pela 

disciplina, o mesmo responderá pelas duas funções.

Art.  2° Compete  à  Comissão  de  Bolsas  do  Programa  de  Pós-graduação  em 

Química aprovar e homologar o relatório apresentado pelo aluno ao final da disciplina 

Estágio de Docência, considerando:

I - o Plano de Trabalho proposto. 

II – a avaliação do Orientador e do professor responsável pela disciplina.

Art. 3°  Os alunos do Curso de Mestrado devem totalizar 2 (dois) créditos e os 

alunos do Curso de Doutorado devem totalizar 4 (quatro) créditos nas disciplinas de 

Estágio de Docência, por meio de matrículas sucessivas para efeito de integralização 

curricular.

§ 1° É limitada a 1 (um) o número de disciplinas de Estágio de Docência que o 

aluno pode realizar por semestre.
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§ 2° Por se tratar de atividade curricular, a participação de alunos do PPGQ nas 

atividades da disciplina Estágio de Docência não cria vínculo empregatício e nem será 

remunerada.

Art. 4°  A carga horária máxima do aluno de Estágio Docência será de 4 horas 

semanais.

Art. 5° O docente de Ensino Superior, matriculado no PPGQ, que comprovar 

tais  atividades  ficará  dispensado  da  disciplina  Estágio  de  Docência  e  os  créditos 

referentes  à  disciplina  serão  lançados  em  seu  histórico  escolar  após  aprovação  e 

homologação pela Comissão de Bolsas.

Art.  6° Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Comissão  de  Bolsas,  com a 

anuência do Colegiado dos Cursos do PPGQ.
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Anexo II da Resolução nº 140/2014 - PPGQ/UMFS, de 5 de novembro de 2014

MODELO DO PLANO DE TRABALHO PARA A DISCIPLINA: 
ESTÁGIO DE DOCÊNCIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

QUÍMICA/UFMS

Modelo Plano de Trabalho de Estágio de Docência - PPGQ
PLANO DE TRABALHO

Nome completo do Aluno: ________________________________________________
RGA: _________________________________________________________________ 
E-mail do Aluno: ________________________________________________________
Código da disciplina que irá estagiar (Letra e número): __________________________
Nome da disciplina completo: ______________________________________________
Nome completo do Orientador: _____________________________________________
E-mail do Orientador: ____________________________________________________
Nome completo do responsável pela disciplina: ________________________________
E-mail responsável pela disciplina: __________________________________________

Plano de trabalho
(Atividades que o estagiário pode exercer e que poderão constar do Plano de 

Trabalho)

Participação nas aulas de graduação, assistindo às aulas e registrando minuciosamente o 
conteúdo das mesmas.
Observação das estratégias didáticas e pedagógicas utilizadas pelo docente em termos 
de apresentação do conteúdo.
Participação  nas  reuniões  na  organização  de  aulas  e  ajuda  na  seleção  do  material 
bibliográfico, criação de exercícios com anuência do supervisor, professor responsável 
pela disciplina.
Oferecimento de plantão de dúvidas e suporte aos alunos para elaboração de trabalhos, 
seminários, etc.
Uma apresentação (Seminário) da pesquisa do estagiário aos alunos de graduação.
Acompanhamento na correção de provas e controle de frequência, a fim de que sejam 
conhecidos critérios de correção e avaliação pertinentes.
Acompanhamento de trabalho de campo.
Ministrar  aulas  teóricas/experimentais  no  limite  de  4h  semanais  e  não  podendo 
ultrapassar  os  créditos  da  disciplina  de  Estágio  de  Docência  com  anuência  do 
supervisor. 

Campo Grande, <<dia>> de <<mês>> de <<ano>>.

Assinatura do Aluno Assinatura do Orientador Assinatura do responsável 
pela disciplina


