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Resolução 004-30/09/2013 

 

Estabelece as Normas para realização de Estágio Docente em Mestrado e Doutorado 
 

 

1. O Estágio Docente é destinado aos alunos regularmente matriculados no Programa de 

Pós-Graduação em Comunicação Social da UFMG, que se responsabilizarão por 

atividades de ensino na Graduação, além de atividades de acompanhamento pedagógico 

do Curso de Comunicação Social. Todas estas atividades deverão ser planejadas 

previamente no âmbito do Colegiado do Curso de Comunicação Social. 

 

2. O Estágio Docente é obrigatório aos alunos com bolsa da CAPES, do CNPq e da 

FAPEMIG, sendo facultativo aos alunos não bolsistas, e aos bolsistas que tiverem 

experiência de ensino superior, comprovada em 60h/a. 

 

3. O Estágio Docente será desenvolvido em atividades acadêmicas cujo conteúdo 

programático tenha afinidade com a pesquisa do pós-graduando, sob a supervisão de um 

professor credenciado no PPGCOM/UFMG.  

 

4. Para realizar esta atividade o aluno deverá se matricular nas disciplinas Estágio 

Docente I (30 h/a, 2 créditos) ou Estágio Docente II (15h/a, 1 crédito). O aluno bolsista 

de Mestrado ou Doutorado deverá cumprir pelo menos 1 crédito em estágio docente por 

ano de bolsa. 

 

5. O Estágio Docente se divide em duas práticas: 

 

5. 1. Prática didática: 

O aluno poderá atuar em atividades de sala de aula, sob as seguintes condições: 

 

 Como Monitor, auxiliando o professor em uma disciplina da Graduação (a 

disciplina integra os encargos docentes atribuídos ao professor pelo 

Departamento). Nessa situação, o Monitor não pode assumir a condução integral 

da disciplina e sua intervenção em sala de aula deve ser circunscrita a ocasiões 

especiais e planejadas. Ele pode auxiliar o professor na preparação de material 

didático, correção de trabalhos, organização de seminários, coordenação de 

grupos de estudos, entre outras atividades. Como Monitor, o aluno pode ministrar 

até 8 h/a da carga total da disciplina, no caso de mestrandos, e até 12h/a, no caso 

de doutorandos. Cada monitoria equivale a 15h/a (1 crédito). 

 

 Assumindo, individualmente ou com um colega, uma disciplina afim à sua 

pesquisa. Os alunos em Estágio Docente não poderão assumir integralmente 

disciplinas obrigatórias do curso de Comunicação, a não ser em casos 

excepcionais, previamente justificados pelo Colegiado do Curso de Graduação. 

Esta atividade equivale a 30h/a (2 créditos).  
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Somente alunos do Doutorado poderão assumir disciplinas integralmente, desde 

acompanhados por um professor supervisor, vinculado ao PPGCOM. A atuação dos 

alunos do Mestrado se restringirá à atividade de Monitoria. Em casos excepcionais, o 

aluno de Mestrado poderá propor disciplina optativa e ministrá-la, desde que o Colegiado 

do Curso de Graduação considere pertinente, com justificativa endereçada ao Colegiado 

de Pós-Graduação, que avaliará a demanda. 

 

5.2. Atividades de acompanhamento pedagógico do Curso e orientação de TCC:  

Os alunos de Mestrado e Doutorado poderão atuar também em atividades de 

acompanhamento pedagógico e projetos de ensino do Curso de Comunicação Social, 

trabalhando conjuntamente com o Colegiado de Graduação. Poderão ainda assumir 

demandas de orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso na Graduação, desde que 

acompanhados por um professor supervisor. Estas demandas deverão ser previamente 

aprovadas pelo Colegiado do Curso de Graduação.  

O aluno de Mestrado poderá assumir até uma co-orientação de TCC. O aluno de 

Doutorado poderá assumir até 2 orientações ou co-orientações de TCC. 

 

As atividades de acompanhamento pedagógico equivalem às 30h/a (2 créditos). As 

atividades de orientação equivalem a 30h/a (2 créditos) e as atividades de co-orientação 

equivalem a 15h/a (1 crédito). 

 

6. As atividades de Estágio Docente serão definidas pelo Colegiado de Pós-Graduação, a 

partir da demanda previamente planejada no âmbito do Colegiado de Graduação do 

Curso de Comunicação Social, respeitados os itens desta norma. No caso das disciplinas, 

o procedimento de planejamento semestral do estágio docente é o seguinte: 

 

 A partir da demanda do Colegiado de Graduação, o Colegiado de Pós-

Graduação ofertará um conjunto de disciplinas aos alunos do PPGCOM, de 

modo que possam escolher aquelas nas quais irão atuar, individualmente ou de 

maneira compartilhada com outros colegas. Informará ainda as demandas de 

monitoria. 

 

 O atendimento à demanda do Colegiado de Graduação dependerá do número 

de alunos matriculados em Estágio Docente e da pertinência da atividade à 

formação do pós-graduando. 

 

 O conjunto de disciplinas definido pelo Colegiado de Graduação será 

apresentado aos alunos entre a 6

a 

e 8

a 

semana do semestre letivo, respeitando-

se a data-limite para alocação dos encargos didáticos estabelecida em 

calendário acadêmico. 

 

 Em até uma semana após a divulgação da oferta de disciplinas, os alunos 

devem se filiar às demandas de Estágio Docente, informando ao Colegiado do 
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PPGCOM. Este definirá finalmente os encargos dos alunos de Mestrado e 

Doutorado, considerando o interesse dos alunos e a demanda da Graduação. 

 

7. Antes do início das atividades, o aluno deve enviar ao Colegiado de Pós-Graduação o 

plano de trabalho da monitoria ou disciplina a ser ministrada. Este plano deve ser 

previamente aprovado pelo professor supervisor (o próprio orientador do aluno ou outro 

professor do PPGCOM).  

 

8. O relatório final do Estágio Docente será preenchido em formulário próprio e 

submetido ao Colegiado da Pós-Graduação para análise e aprovação. Com base em 

avaliação do relatório final será lançado o crédito da atividade. 

 

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2013  

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UFMG 

 


