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RESOLUÇÃO INTERNA 002/2015 

 

Regulamentação de Estágio Docência 

 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais no uso de suas 

atribuições, relacionadas às normas de funcionamento do curso, e considerando a necessidade de 

regulamentar os procedimentos para o Estágio Docência para os cursos de mestrado e doutorado, 

aprovou a seguinte norma interna: 

 

 

Art. 1° - O Estágio-Docência é obrigatório para todos os alunos bolsistas, de mestrado e doutorado, 

independente do órgão de fomento da bolsa, regularmente matriculado no PGCEM. 

 

Art. 2° - A duração mínima do estágio de docência será de (30 horas aula) um semestre para o 

mestrado e (60 horas aula) dois semestres para o doutorado e a duração máxima para o 

mestrado será de dois semestres e três semestres para o doutorado. 

§ 1° - as atividades do estágio de docência deverão ser compatíveis com a área de pesquisa 

do programa de pós-graduação realizado pelo pós-graduando; 

§ 2° - a carga horária máxima do estágio docência será de 4 horas semanais. 

 

Art. 3º A realização do Estágio-Docência está sujeita a aplicação de um Plano de Trabalho que 

deverá ser encaminhado pelo professor responsável pela disciplina com anuência do 

orientador (caso não seja o mesmo) para aprovação pelo Coordenador do programa até 

uma semana antes do início das aulas. 

§ 1° - A realização do Estágio-Docência no PGCEM compreende as seguintes atividades: 

I. Auxiliar as disciplinas de Laboratório na Graduação; 

II. Auxiliar através de monitorias em disciplinas de Pós-Graduação na forma de 

elaboração e resolução de listas de exercícios; 

III. Ministrar e organizar minicursos e Seminários relacionados com os trabalhos de 

Dissertação e Tese; 

§2º As atividades do Estágio-Docência desenvolvidas no PGCEM deverão ser compatíveis 

com a área de pesquisa em Ciência e Engenharia de Materiais. 

§3º O Plano de Trabalho deve especificar o tipo de tarefas que serão desenvolvidas pelo 

pós-graduando ao longo do período de Estágio-Docência definido. 

§4º Na ausência de Plano de Trabalho, não haverá alocação de Estágio-Docência. 

§5º É vedado ao aluno de pós-graduação realizando estágio docência substituir o professor 

da disciplina/turma em que está sendo recebido para estagiar, não podendo ministrar aulas 

em substituição do professor orientador do Estágio-Docência, realizar revisões de prova, 

substituir ao professor orientador em toda e qualquer atividade administrativa no âmbito da 

Universidade ou assumir responsabilidades inerentes à docência na disciplina de graduação 

definida semestralmente no Departamento, ao qual o Estágio-Docência se encontra 

vinculado. 
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§6º No caso do descumprimento das normas estabelecidas o Departamento no qual foi 

realizado o estágio docência será formalmente comunicado. 

 

Art. 4° - O discente que comprovar a realização do estágio de docência no mestrado fica dispensado 

de um dos dois semestres obrigatórios no doutorado. O docente de ensino superior, que 

comprovar tais atividades, ficará dispensado do estágio de docência. 

 

Art. 5° - O estágio docência do bolsista CAPES não gera qualquer vínculo com a Universidade 

(empregatício e/ou funcional) e, também, não poderá incluir qualquer modalidade de 

remuneração. 

 

Art. 6° - Após o término do estágio, o aluno de pós-graduação que realizou o estágio docência 

deverá elaborar um relatório, seguindo modelo proposto pelo PGCEM, que após aprovação 

do professor da disciplina, deverá ser encaminhado ao coordenador do programa. 

§ 1° - O estagiário poderá solicitar um certificado oficial do PGCEM-UDESC, expedido pela 

secretaria acadêmica de Pós Graduação do CCT. 

§ 2° - No caso de reprovação ou da não entrega do relatório até o término do semestre letivo 

em que o estágio foi realizado, o aluno não terá direito ao certificado de estágio e deverá 

repetir a atividade, para cumprir as exigências legais do programa.  

 

Art. 7° - Casos omissos deverão ser apreciados e deliberados pelo Colegiado do Programa de Pós 

Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. 

 

Esta norma foi aprovada pelo Colegiado do Programa de Pós Graduação em Ciência e Engenharia 

de Materiais na reunião de 27/03/2015 e entra em vigor nesta data. 

 

 

Joinville, 27 de março de 2015. 

 


