
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, IMUNOLOGIA E PARASITOLOGIA 
Campus da Trindade, Caixa postal 476 – Florianópolis, SC – Brasil – 88040-900 
Fone:  0++ (48) 3721-9049  Fax: 0++ (48) 3721-9258 E-mail: biotec@ccb.ufsc.br 

Home page: www.biotecnologia.ufsc.br 

 

 

Florianópolis, 15 de março de 2011.   Resolução n°°°° 001/PPGBTC/2011 

 

 A Coordenadora do Programa de Pós Graduação em Biotecnologia e Biociências, 

no uso de suas atribuições, estabelecidas no art. 10° do Regimento Interno do Programa e 

em conformidade com a Resolução N°°°° 44/CPG/2010, de 09/12/2010, 

 RESOLVE: 
 

Regulamentar a disciplina de Estágio de Docência, conforme descrito abaixo: 

 

A disciplina Estágio de Docência (EST 3333) é optativa, mas torna-se obrigatória 

para todos os alunos bolsistas CAPES. No entanto, o Programa recomenda fortemente 

que todos os alunos, independente de serem beneficiários ou não de bolsa, que realizem o 

Estágio de Docência. 

 

ROTEIRO PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA: 
A seguir estão descritos os procedimentos e os documentos necessários ao 

encaminhamento do processo de solicitação de Estágio de Docência. 

A Coordenação do Programa sugere a leitura atenta dos seguintes documentos 
antes da elaboração da solicitação de matrícula: 

• Regimento do Programa (Art. 22) 
• Resolução N°44/CPG/2010. 
 

Segundo esta Resolução N°44/CPG/2010, serão consideradas atividades de ensino, 

que serão computadas para integralização do Estágio de Docência: 

• preparação e aplicação de aulas teóricas e práticas; 

• participação em avaliação parcial de conteúdos programáticos, teóricos e práticos; 

• aplicação de métodos ou técnicas pedagógicas, como estudo dirigido, seminários, 

etc. 

 

Para a formalização da solicitação são necessários os seguintes documentos: 
 

1. Solicitação do professor coordenador da disciplina de graduação, com a anuência do 

orientador (caso não seja ele próprio o coordenador da disciplina onde o estágio se 

desenvolverá), endereçado à Chefia do Departamento de Ensino, no qual será 

realizado o Estágio de Docência, solicitando a matrícula do Mestrando ou 

Doutorando na disciplina ”Estágio de Docência (EST 3333), especificando 

claramente:  

 

i) o código, nome da disciplina e nome do curso de graduação ao qual ela é ofertada,  

ii) o ano e o semestre em que ela será ministrada, 
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ii) o número de créditos desta disciplina e a fase do curso da graduação que é oferecida, 

iv) o número de horas-aula que o aluno estará envolvido nas atividades supracitadas. 

 

2. Plano de ensino completo da disciplina de graduação em questão. 

 

3. Plano de trabalho do Mestrando ou Doutorando na disciplina de graduação, 

especificando o número de horas-aula sob sua responsabilidade. Os Mestrandos poderão 

totalizar até 04 (quatro) créditos e os Doutorandos até 08 (oito) créditos nesta disciplina. 

Importante ressaltar que a Resolução N°44/CPG/2010 indica que “as atividades deverão 

ser desenvolvidas sistematicamente ao longo de todo um semestre letivo, abrangendo o 

conjunto de atividades da disciplina” (§6
o
, do art.1

o
, da Resolução N°44/CPG/2010). 

 

Os documentos deverão ser encaminhados, primeiramente, à Chefia do 

Departamento de Ensino ao qual está ligada a disciplina onde será realizado o Estágio de 

Docência. 

Após a ciência e a concordância da Chefia do Departamento de Ensino, a solicitação 

será encaminhada por este Departamento ao Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia 

e Biociências para ser apreciado pelo Colegiado do Programa, que estabelecerá, caso a 

caso, o número de créditos a ser computados ao aluno e apreciará o plano de trabalho 

proposto. 

 

ATENÇÃO 
• A solicitação deverá ser encaminhada com antecedência mínima para apreciação 

pelo Departamento de Ensino de Graduação e pelo Programa de Pós-Graduação em 

Biotecnologia e Biociências, antes do início das atividades, ou seja, sempre no 

semestre anterior ao da disciplina onde o aluno irá realizar seu estágio de docência. 

• Após a finalização do Estágio de Docência, o professor responsável pela disciplina 

na qual foi realizado o estágio deverá formalmente informar à Secretaria do 

Programa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o conceito atribuído ao Mestrando 

ou Doutorando. 

• Nos casos em que o estágio for realizado em disciplina sob a responsabilidade de 

outro professor que não o orientador, o acompanhamento e a avaliação deverão ser 

feitos por ambos os professores (art.4
o
, da Resolução N°44/CPG/2010). 

 

                                                              
 Profa. Cláudia Maria Oliveira Simões 

Coordenadora do PPG em Biotecnologia e Biociências 

Portaria nº 1412/GR/2010 


