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CHAMADA PARA INSCRIÇÃO EM ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 2019/2 

 

  O Programa de Pós-Graduação em Mestrado em Serviço Social da PUC Goiás 

abre chamada para preenchimento de vagas para Estágio de Docência no período 

de 27/08/2019 a 03/09/2019. 

 

1. Do Estágio de Docência 

1.1 Integram as atividades do Estágio de Docência a participação em trabalhos 

didático-pedagógicos na graduação. 

1.2 O Estágio de Docência será realizado integralmente na PUC Goiás ou em outra 

instituição reconhecida pelo MEC, desde que seja acompanhado por professor (a) 

orientador. O (a) mestrando (a) deve apresentar plano de estágio docência, ementa 

da disciplina e aprovação do professor orientador do mestrado. 

1.3 A carga horária total do estagiário docente perfaz 30 horas (2 créditos) para 

alunos de Mestrado e deve ser realizado em um semestre. 

1.4 A atuação de estagiários docentes nas disciplinas de Graduação não poderá 

ultrapassar 50% da carga horária total da disciplina. 

1.5 A participação de alunos de pós-graduação no Estágio de Docência não cria 

vínculo empregatício e não faz jus à remuneração. 

1.6 O Estágio de Docência será cumprido em consonância com o professor 

orientador e sob a responsabilidade do professor da disciplina. 

1.7 Caberá ao professor orientador e ao professor da disciplina avaliar o processo de 

trabalho docente do estagiário. 

1.8 O (A) discente que exercer atividade de docência concomitante a realização do 

mestrado poderá pedir aproveitamento de horas em substituição ao estágio docência, 

desde que tenha o aceite do (a) orientador (a) do mestrado, apresentação da ementa 

da disciplina contendo carga horária e descrição do conteúdo, assinatura e carimbo 

da direção do curso de origem. 
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2. Das vagas 

O candidato deverá consultar seu orientador sobre a disponibilidade de vagas nas 

disciplinas da graduação. 

  

3. Das inscrições  

As inscrições serão realizadas na Secretaria do Programa, situada na 5ª Avenida 

esquina com a Rua 235, nº 722 Setor Leste Universitário, Bloco B, Área I, de segunda a 

sexta, das 08h às 11h30min e das 13h30min às 17h, até o dia 02 de setembro de 2019. 

 

4.  Da Documentação: 

Os candidatos a Estágio de Docência deverão apresentar UMA VIA da ficha de 

inscrição (ANEXO I) no ato da inscrição. 

 

5.  Do resultado 

Os resultados serão divulgados na Secretaria do Programa a partir de 04 de setembro 

de 2019. 

 

 

 

Prof.ª Dr.ª Denise Carmen de Andrade Neves 

Coordenadora do Programa de Pós- Graduação 

 Mestrado em Serviço Social  
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ANEXO I 

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 

SEMESTRE 2019-2 

 

MESTRANDO (A): ________________________________________________________ 

MATRÍCULA: ____________________________________________________________ 

ORIENTADOR (A): _______________________________________________________ 

 

DISCIPLINA: 

 Código:_________________________________________________________________ 

 Nome da Disciplina:_______________________________________________________ 

 Turma:__________________________________________________________________ 

 Professor:_______________________________________________________________ 

 

Goiânia, ____de _____________de 2019. 
 

 

 

________________________________________ 
Assinatura do (a) Mestrando (a) 

 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do (a) Orientador (a) 

 
 

________________________________________ 
Assinatura do (a) Professor (a) da Disciplina 


