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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01 DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
INTERDISCIPLINAR EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE (PPGIES) DE 07 DE 

FEVEREIRO DE 2020. 

ESTABELECE AS NORMAS COMPLEMENTARES DO ESTÁGIO EM DOCÊNCIA PARA 
OS ALUNOS DE MESTRADO E DOUTORADO DO PPGIES

Art. 1º O estágio de docência é obrigatório para todos os alunos do PPGIES.

§1º A obrigatoriedade do estágio em docência fica restrita aos alunos regulares do PPGIES.
 
§2º A duração mínima do estágio em docência será de um semestre para o mestrado e dois 
semestres para o doutorado e a duração máxima para o mestrado será de dois semestres e 
três semestres para o doutorado, com carga semanal máxima de 4 horas.

§3º Os alunos de mestrado realizarão o Estágio-Docência entre o 2º e 3º semestre letivo, 
considerado a partir da data de matrícula no PPGIES.
 
§4º Os alunos de doutorado realizarão o Estágio-Docência entre o 2º e 4º semestre letivo, 
considerado a partir data de matrícula no  PPGIES;
 
§5º O pós-graduando que comprovar exercício de atividade docente em ensino superior 
com carga horária equivalente ou superior ao estipulado no §3º, será dispensado do 
Estágio-Docência.

§6º Havendo específica articulação entre os sistemas de ensino pactuada pelas autoridades 
competentes e observadas as demais condições estabelecidas neste artigo, admitir-se-á a 
realização do estágio docente na rede pública de ensino médio.

§7º As atividades do estágio de docência deverão ser compatíveis com a área de pesquisa 
do programa de pós-graduação realizado pelo pós-graduando.

§8º É vedado ao pós-graduando ministrar aulas teóricas ou práticas em substituição do 
professor orientador do Estágio-Docência, realizar revisões de prova, substituir o 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 ou Instituto, ao qual o Estágio-Docência se encontra 
vinculado.

Art. 2º  Compete à Comissão de Bolsas CAPES/DS registrar e avaliar o estágio de docência 
para fins de crédito ao pós-graduando, bem como a definição quanto à supervisão e o 
acompanhamento do estágio, conforme Portaria MEC/CAPES nº 76/201.
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§1º O discente deverá encaminhar à Comissão de Bolsas o Plano de Trabalho, conforme 
modelo disponível na página do PPGIES, especificando o tipo de tarefas que serão 
desenvolvidas ao longo do período de Estágio-Docência definido. A avaliação do plano de 
trabalho pela comissão de bolsas deverá ser encaminhada ao colegiado para aprovação.
 
§2° Caberá ao professor responsável pela disciplina avaliar a atuação e desempenho do 
aluno durante o Estágio em Docência. O professor da disciplina deverá emitir o parecer final 
e atribuir uma nota/conceito, conforme formulário específico disponível na página do 
PPGIES. 

Art. 3º  Por se tratar de atividade curricular, a participação de alunos do Programa no 
Estágio em Docência não cria vínculo empregatício e nem será remunerada.

Art. 4° – Casos excepcionais ou omissos, devidamente documentados, serão analisados 
pelo Colegiado do Curso.

Art. 5º - Esta Instrução Normativa entrará em vigor a partir desta data, ficando 
revogadas as disposições em contrário.
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