
 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 01/2020 – PPGDesign 
 

Define procedimentos para o Estágio de 
Docência na Graduação aos alunos dos 

Cursos de Mestrado e Doutorado do 
Programa de Pós-Graduação em Design – 

PPGDesign. 
 

O Coordenador do Programa de Pós-graduação em Design – PPGDesign do Centro 

de Artes – CEART/UDESC, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto 
no art. 1º da Resolução Nº 013/2014 – CONSEPE e o que deliberou em sessão 
realizada no dia 09 de dezembro de 2020 o Colegiado do Programa,  

 

RESOLVE: 

Art. 1º O Estágio Docência é uma atividade curricular, sob a forma de disciplina, 
obrigatória aos alunos dos cursos de Mestrado e Doutorado do PPGDesign, na qual 

há acompanhamento das atividades de docência na graduação, preferencialmente 
do orientador, em disciplina associada à linha de pesquisa em que o aluno está 
vinculado. 

 
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo são consideradas atividades de 

docência o auxílio e acompanhamento da preparação, apresentação e avaliação 
de material didático para uso em disciplina da graduação. 

 

Art. 2º O aluno deverá participar de uma disciplina na graduação, assumindo a 
preparação, apresentação e avaliação de 30 (trinta) horas do conteúdo dessa 

disciplina.  
 
§ 1º O aluno em Estágio Docência não poderá, em nenhum caso, assumir a 

totalidade das atividades de ensino que integralizam a disciplina em que atuar, 
devendo estar acompanhado pelo professor, em tempo integral, nas atividades 

do estágio. 
 
§ 2º O Estágio Obrigatório deverá ser concluído até o terceiro semestre do curso, 

tanto para o mestrado quanto para o doutorado. 
 

Art. 3° A solicitação de Estágio Docência será efetuada através de preenchimento 
da Carta de Apresentação (anexo I), assinada pelo professor orientador e pelo 
professor supervisor do estágio, ou através do Termo de Aceitação (anexo II), 

assinada pelo professor orientador, ambas disponibilizadas no site do PPGDesign, 
devendo ser pelo aluno encaminhado à Coordenação do Programa.   

 
Art. 4° É de responsabilidade do aluno a apresentação ao seu orientador de um 

plano detalhado de trabalho, elaborado em conjunto com o professor responsável 
pela disciplina.  
Parágrafo único. O aluno deverá enviar uma via do plano de trabalho para a 

Coordenação do Programa, o qual será submetido à análise do Colegiado por 



 

 
 

ocasião da aprovação do relatório final de Estágio Docência.  
 
Art. 5° Caberá ao orientador, em conjunto com o professor responsável pela 

disciplina, acompanhar e avaliar o aluno, promovendo o melhor desempenho do 
mesmo. 

 

Art. 6° Ao concluir o estágio, o aluno deverá enviar para o Programa seu relatório 
de estágio docência em formulário próprio (disponível no site do PPGDesign), 
devidamente assinado, e a ser assinado digitalmente pelo seu orientador no 

sistema SGPe.  
 

Parágrafo único. A Coordenação do PPGDesign submeterá o relatório devidamente 
assinado à apreciação do Colegiado do PPGDesign. 

 

Art. 7° Poderá ser dispensado do Estágio Docência o aluno que apresente uma 
das seguintes condições: 

 
I - Estiver ministrando aula em curso superior de graduação em Design (ou curso 
correlato às áreas de estudo do PPGDesign), autorizado ou reconhecido pelo 

MEC, contratado por IES devidamente credenciada, há pelo menos 2 (dois) 
semestres anteriores à solicitação da dispensa da disciplina de Estágio de 

Docência na Graduação.  
 

II - Ter ministrado aula em curso superior de graduação em Design (ou curso 
correlato às áreas de estudo do PPGDesign), autorizado e/ou reconhecido pelo 

MEC, contratado por IES devidamente credenciada, por pelo menos 2 (dois) 
semestres durante os 2 (dois) anos imediatamente anteriores ao seu ingresso no 

PPGDesign. 
 
Parágrafo único. O Requerimento de Dispensa em Estágio de Docência será 

efetuado através de preenchimento de formulário próprio (anexo III), disponível 
no site do PPGDesign, que deverá ser encaminhado, devidamente assinado pelo 

aluno, à Coordenação do Programa, para posterior submissão ao seu Colegiado. 
 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor a partir desta data, ficando revogada a 
Resolução PPGDesign 01/2014. 

 
 

Florianópolis, 09 de dezembro de 2020 

 
 
 
 

Prof. Dr. Elton Moura Nickel 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design 

Documento assinado digitalmente no SGPe 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo I – Resolução 01/2020 – PPGDesign 

 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PÓS-GRADUANDO 

PARA ESTÁGIO DOCÊNCIA NA GRADUAÇÃO 

 
 

OBS.: Este formulário está disponível em word na página do site, em Formulários. 

 

Caro Professor ______________________________________, 

 

Apresento-lhe o acadêmico _________________________________________________                                                                               

, matriculado sob o número ____________________, do Programa de Pós-Graduação em 

Design, curso de _________________, para  desenvolver estágio curricular docente na 

Graduação durante o _______________ semestre deste ano. O estagiário deverá dedicar 2 

(dois) créditos às atividades relacionadas à disciplina onde desenvolverá seu trabalho, 

participando do planejamento, da avaliação e elaborando ao final seu relatório de estágio, 

a ser avaliado por vossa senhoria e entregue a mim, na qualidade de orientador, para meu 

aval, imediatamente após o término das atividades de estágio de docência e, após, 

encaminhado à Coordenação para submissão ao Colegiado do Programa. 

    ______________________________________________ 

    Orientador 

 

ACEITAÇÃO DO ALUNO PARA ESTÁGIO DOCÊNCIA  

Eu, professor  

______________________________________________________________, aceito o 

acadêmico_________________________________________________ do Programa de 

Pós-Graduação em Design, curso de _______________, para estagiar na minha disciplina 

_________________________________________________, no Curso de Graduação 

__________________________________________, durante o ___________semestre, 

desenvolvendo plano de atividades sob a responsabilidade do seu professor orientador e de 

comum acordo comigo na qualidade de professor da disciplina.   

 

Florianópolis, _____ de _____________  de 20__. 

 

___________________________________________________ 

Professor da Disciplina 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo II – Resolução 01/2020 – PPGDesign 

 
TERMO DE ACEITAÇÃO DE PÓS-GRADUANDO  

PARA ESTÁGIO DOCÊNCIA NA GRADUAÇÃO  

 

 
OBS.: Este formulário está disponível em word na página do site, em Formulários. 

 

 

Declaro, para fins das normas pertinentes estabelecidas nas resoluções da Udesc e do 

Programa de Pós-Graduação em Design, que o acadêmico 

_______________________________________________, matriculado sob o número 

____________________, do Programa de Pós-Graduação em Design, curso de 

___________________________________, realizará estágio curricular docente na 

Graduação durante o ______________ semestre deste ano, na disciplina 

_____________________________ ______________, por mim ministrada no curso de 

___________________________________, juntamente com o professor 

_______________________________________, desenvolvendo o plano de atividades 

definido conjuntamente, que acompanha esta declaração.  

 

O estagiário deverá dedicar 2 (dois) créditos às atividades relacionadas à disciplina onde 

desenvolverá seu trabalho, participando do planejamento, da avaliação e elaborando ao final 

seu relatório de estágio, a ser avaliado por mim, na qualidade de seu orientador, 

imediatamente após o término das atividades de estágio de docência, e, após esta avaliação, 

encaminhado à Coordenação para submissão ao Colegiado do Programa. 

 

Florianópolis, _____ de _____________  de 20__. 

 

____________________________________________ 

Orientador/Professor da disciplina 

 

____________________________________________ 

Professor da disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

Anexo III – Resolução 01/2020 – PPGDesign 

 
REQUERIMENTO DE DISPENSA EM ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NA GRADUAÇÃO 

 

OBS.: Este formulário está disponível em word na página do site, em Formulários. 

 

 

Eu, _______________________________________________, aluno 

regularmente matriculado no curso de _______________ do Programa de Pós-

Graduação em Design, orientando do professor doutor 

___________________________________, venho requerer a dispensa do Estágio 

de Docência na Graduação, nos termos do art. 7º da Resolução 01/2020 – 

PPGDesign, anexando os documentos comprobatórios, com a anuência de meu 

orientador.  

 

Florianópolis, ____ de ______________ de 20__. 

 

 

________________________________ 

Assinatura do aluno 

 

 

________________________________ 
Assinatura do orientador 

 

 


