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RESOLUÇÃO Nº. 05/2008 de 25 de ABRIL de 2008. 

 

 

EMENTA: Regulamenta o Programa de Estágio de 
Docência no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Arte (PPGCA) e dá outras providências 

 

 
O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA ARTE (PPGCA), 

no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, 

 
 

RESOLVE: 
 
 

I – APROVAR a regulamentação das atividades do Programa de Estágio à Docência no âmbito do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Arte (PPGCA), nos termos que se seguem: 

 

a) Todos os mestrandos-bolsistas do PPGCA deverão realizar pelo menos 01 (um) semestre de 
Estágio à Docência, salvo aqueles bolsistas que, na condição de docentes de Instituições de Ensino 

Superior, puderem comprovar respectiva experiência no magistério superior; 

b) As atividades do Programa de Estágio à Docência do mestrando-bolsista junto aos cursos de 

graduação serão realizadas “obrigatoriamente sob a supervisão e responsabilidade de um Professor 
do quadro permanente da UFF, num total não superior a 60 horas de atividade em sala de aula por 

semestre”, de acordo com a Resolução no. 131/2007 do Conselho de Ensino e Pesquisa da UFF; 

c) As atividades do Programa de Estágio à Docência serão desenvolvidas em disciplinas de 
graduação oferecidas pelo Departamento de Arte da UFF (GAT), depois do planejamento de curso 

apresentado pelo mestrando-bolsista ter sido aprovado (1) pelo Professor Orientador, (2) pelo 

Coordenador do PPGCA e (3) pela Plenária Departamental do GAT; 

d) A supervisão de que trata o item “b” poderá ser computada pelo Professor responsável como carga 
horária de orientação, mas não como atividade de ensino; 

e) Os mestrandos-bolsistas receberão créditos, limitados a 03 (três), correspondentes a uma disciplina 

optativa da grade curricular do PPGCA; 
f) O mestrando-bolsista, antes do início de suas atividades no Programa de Estágio à Docência, 

deverá assinar Termo de Responsabilidade junto à Coordenação do PPGCA, cuja cópia será 

encaminhada à Chefia do Departamento de Arte da UFF; 
g) Para os demais mestrandos do PPGCA, a participação no Programa de Estágio à Docência é 

facultativa, devendo os mesmos manifestar seu interesse por escrito junto à Coordenação do 

PPGCA; 

h) Os mestrandos não-bolsistas que venham a participar do Programa de Estágio à Docência do 
PPGCA deverão seguir todas as normas e procedimentos estabelecidos para os mestrandos-

bolsistas; 

i) No evento de o número de interessados em participar do Programa de Estágio à Docência exceder 
a capacidade de absorção pelo Departamento de Arte, terão prioridade os mestrandos-bolsistas, 

seguidos pelos mestrandos há mais tempo no PPGCA e os de melhor coeficiente acumulado. 

 

II – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário. 
 

 

PROF. LUIZ SÉRGIO DE OLIVEIRA 
Presidente do Colegiado do PPGCA 


