
 
 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

                 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
 

 

RESOLUÇÃO – PPGADM/FACE Nº 05/2015 
 
 

Regulamenta o Estágio Docência na 
Graduação na formação dos alunos do 
Programa de Pós-Graduação em 
Administração PPGADM da Faculdade 
de Administração, Ciências Contábeis e 
Ciências Econômicas da Universidade 
Federal de Goiás. 

 
 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Administração 

(PPGADM) da UFG, reunida em sessão plenária realizada em 11 de fevereiro de 2015, 

tendo em vista o Regulamento do Curso,  
 
 

R E S O L V E:  
 

 
Art. 1º Definir normas para a participação de alunos no Estágio Docência na Graduação que 

será regido pela resolução - CEPEC Nº 1210. 

 

Art. 2º O Estágio Docência do PPGADM é constituído de: 1) Formação Didático-Pedagógica 

e 2)  Prática em Docência . 

 

Art. 3º A Formação Didática Pedagógica consiste na realização da disciplina 

Tópicos Especiais em Administração de Organizações (TEAO), com a carga horária de 30 

horas, ofertada para fins de estágio docência do PPGADM. 

 

 

Art. 4º As atividades da Prática em Docência serão realizadas conforme Art. 3º da 

Resolução CEPEC n. 1210: 

 

  "I - preparar e ministrar aulas teóricas e/ou práticas; II - participar em  
  processo de avaliação no contexto da aplicação da avaliação; III -  
  supervisionar estudo dirigido, seminários e minicursos; IV - participar na  
  elaboração de material didático;  V - atender a alunos". 

 

   § 1º O plano de trabalho para a Prática em Docência deverá ser 

elaborado pelo orientador, consultando o professor da TEAO do Estágio, e o seu resultado 

norteará a avaliação do aluno na Prática Docente. 

 



                                 § 2º. Caberá ao orientador realizar o acompanhamento efetivo do aluno 

nas atividades na Prática em Docência, prestando informações para o professor do TEAO, 

do Estágio. 

 

Art. 5º. Ficará isento da Prática em Docência o aluno que comprovar experiência em 

educação superior, de no mínimo 30 (trinta) horas.  

 

Art. 6º A inscrição de alunos na TEAO do Estágio obedecerá ao disposto no regulamento do 

PPGADM, inclusive para aluno especial, conforme resolução específica sobre o assunto.  

 

Art. 7º A avaliação do aluno no TEAO do Estágio será definida pela média das notas 

atribuídas em sua participação na Formação Didático-Pedagógica e na Prática em Docência 

, conforme Art. 2º , com peso igual de 50%.  

 

   §1º A nota da Prática em Docência será informada ao professor do 

TEAO do Estágio por meio do formulário de avaliação de desempenho, anexo I, preenchido 

pelo orientador do discente. Para os alunos que comprovarem prática de 30 horas a nota 

será atribuida à participação na Formação Didático-Pedagógica. 

 

                                §2º Para a matrícula na disciplina o aluno deverá ter concluído pelo 

menos 24 créditos. 

    

Art. 7º. Os casos omissos serão decididos pela Coordenadoria do PPGADM, em 

conformidade com as Normas Gerais da Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás.  

 

Goiânia, 18 de março de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo I 
 

Avaliação de Desempenho da Prática em Docência 

Disciplina da 
Prática Docente: 

Período: 

Aluno: Orientador: 

Atividades Avaliação (0 a 10) Comentários do orientador 
1)Preparar e ministrar 
aulas teóricas e/ou 
práticas 

  

2)Participar em 
processo de  avaliação 
no contexto da 
aplicação da avaliação 

  

3)Supervisionar estudo 
dirigido, seminários e 
minicursos 

  

4)Participar na 
elaboração de material 
didático; 

  

 5)Atender a alunos 

 

  

 


