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A COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA

TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA (CPGMTSP) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE

GOIÁS, reunida em 08 de dezembro de 2011, aprovou as normas que regulamentam o Estágio

Docência dos alunos do Programa de Pós Graduação em Medicina Tropical e Saúde Pública

(PPGMTSP), que devem ser adotadas a partir des~a data:

Art. 1° - O Estágio Docência inclui a "participação em atividades didático

pedagógicas na graduação, tais como: preparação e ministra~ão-de aulas .teóricas e/ou práticas,

participação em processos de avaliação referendada pelo professor responsável, aplicação ou

desenvolvimento de métodos ou técnicas pedagógicas, reali:iação de estudo dirigido, seminários,

minicursos.e elaboração de material didático" (Art. 3°, Resolução CEPEC N. 472, UFG).

Parágrafo único - "As atividades do Estágio Docência deverão ser

realizadas somente no âmbito da UFG" (Art. 3°, Resolução CEPEC N. 472, UFG). "As

atividades serão realizadas sob responsabilidade e acompanhamento efetivo do orientado r e do

professor responsável pela disciplina, quando forem diferentes, da coordenação do programa e

da coordenação de cursos de graduação, ouvido o estagiário" (Art. 7, Resolução CEPEC N. 472,

UFG).

Art. 2° - "Nenhuma disciplina da graduação poderá ter mais de 50% de sua

carga horária com a atuação de estagiários docentes" (Art. 5, Resolução CEPEC N. 472, UFG).

Parágrafo único - "Poderá atuar, simultaneamenté, mais de um estagiário

em cada disciplina, desde que a carga horária total não ultrapasse 50% da carga horária da

disciplina" (Art. 5, Resolução CEPEC N. 472, UFG).



Art. 3° - O Estágio Docência deve obedecer aos seguintes critérios:

I - O Estágio Docência é uma atividade obrigatória para bolsistas do

Programa (de todas as agências de fomento e inclui bolsistas do Programa Reuni (Portaria N.

582, de 14 de maio de 2008, MEC), sendo optativo para os demais alunos.

II - A carga horária total que caberá ao estagiário docente deverá ser de 3O

horas (2 créditos) para alunos de mestrado e de 60 horas (4 créditos) para alunos de doutorado.

III - O Estágio Docência deverá ser realizado em período de, no máximo

um semestre para alunos de mestrado e dois semestres para alunos de doutorado (Art. 4°,

Resolução CEPEC N. 472, UFG; Art. 17, V, Portaria N. 13,2003, CAPES).

IV - Compete à Comissão de Bolsa registrar e avaliar o Estágio Docência

para fins de créditos do pós-graduando, bem como a definição quanto à supervisão e o

acompanhamento de docência (Art. 17, VI, Portaria N. 13, 2003, CAPES). Para isso, estão

disponíveis na página do PPGMTSP o Plano do Estágio Docência, bem como o Relatório do

Estágio Docência, os quais devem ser preenchidqs e entregues à secretaria do Programa, para

aprovação pela Comissão de Bolsas.

V - O docente de ensino superior 'que comprovar tais atividades, fica

dispensado do Estágio Docência (Art. 17, VII, Portaria N. 13,100~,_Cf\PES).

VI - As atividades do Estágio Docência'deverão ser compatíveis com as,
áreas de pesquisa do programa" (Art. 17, VIII, Portaria N. 13,2003, CAPES).
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