
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA DE DOUTORADO INTEGRADO EM 

ZOOTECNIA 

 

NORMA COMPLEMENTAR DO PDIZ N
o
 03/2007 

 

 Aprova as Normas Complementares para realização 

de estágio docência do Programa de Doutorado 

Integrado em Zootecnia da Universidade Federal da 

Paraíba, Universidade Federal do Ceará e 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, 

 

 

 O Colegiado Geral do Programa de Doutorado Integrado em Zootecnia da 

Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal do Ceará e da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco, no uso de suas atribuições, de conformidade com a legislação em 

vigor, tendo em vista deliberação adotada no plenário em reunião dos dias 24 de setembro de 

2007, 

 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Aprovar as Normas Complementares do Programa de Doutorado Integrado em 

Zootecnia da Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal do Ceará e da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, de 24 de setembro de 2007. 

 

Art. 2º Esta Norma entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º Revoguem-se as disposições em contrário. 

 

Colegiado Geral do Programa de Doutorado Integrado em Zootecnia da Universidade 

Federal da Paraíba, Universidade Federal do Ceará e da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco, em Recife, 24 de setembro de 2007. 

 

 

 

Ariosvaldo Nunes de Medeiros 
Presidente 

 
 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PROGRAMA DE DOUTORADO INTEGRADO EM ZOOTECNIA  

  

Norma No 003/2007/PDIZ 

  Regulamenta o Estágio Docência para alunos do Programa 

de Doutorado Integrado em Zootecnia da Universidade 

Federal da Paraíba, Universidade Federal do Ceará e 

Universidade Federal Rural de Pernambuco. 

A Coordenação Geral do Programa de Doutorado Integrado em Zootecnia, formado pela 

Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal do Ceará e a Universidade Federal 

Rural de Pernambuco, no uso de suas atribuições, de conformidade com a legislação em 

vigor, e 

Considerando a necessidade de envolver o Programa de Doutorado Integrado em Zootecnia 

da UFPB, UFC, e UFRPE na melhoria do ensino de Graduação; 

Considerando a necessidade de promover maior integração entre a Graduação e a Pós-

Graduação destas Universidades, 

R E S O L V E: 

Art. 1º Regulamentar o Estágio Docência para o Programa de Doutorado Integrado em 

Zootecnia da Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal do Ceará e Universidade 

Federal Rural de Pernambuco, tendo como objetivo o aperfeiçoamento da formação de 

estudantes de pós-graduação para o exercício da docência em nível do ensino superior, 

conforme previsto nos Regulamentos Gerais do Programa de Doutorado Integrado da UFPB, 

UFC, e UFRPE, e Portaria nº 021 de 05 de junho de 2003 do MEC /CAPES. 

Parágrafo único - O Estágio Docência, de que trata o caput deste artigo, deverá ser solicitado 

através de formulário próprio (Anexo I) ou no formulário de matrícula regular e sua 

realização deverá está em acordo com o Regulamento Geral de Pós-Graduação de cada 

Unidade e em atendimento às recomendações da CAPES. 

Art. 2º O Estágio Docência compreenderá atribuições relativas a atividades pedagógicas em  

01 (uma) disciplina por período letivo, dos cursos de graduação e/ou do Ensino Médio de 

qualquer instituição de Ensino credenciada pelo MEC. 

§ 1º A atividade de Estágio Docência será desenvolvida sob a responsabilidade de 01 (um) 

professor designado pela instituição de ensino encarregada da disciplina e supervisionada pelo 

orientador do aluno. Após a solicitação do Estágio Docência, o professor encarregado da 

disciplina e o Orientador do aluno solicitante deverão emitir o aceite ao Programa 

concordando com esta Resolução. 

§ 2º O Estágio Docência terá a duração de 02 (dois) semestres letivos, consecutivos ou não. 



§ 3º A carga horária atribuída ao aluno para o exercício do Estágio Docência não poderá 

ultrapassar 04 (quatro) horas semanais, considerando atividades em sala de aula e outras 

atividades acadêmicas. 

§ 4º O Estágio Docência deverá estar concluído no prazo máximo de 75% do tempo fixado 

para a conclusão da bolsa (alunos bolsistas) ou do curso (alunos não bolsistas). 

§ 5º O Estágio Docência poderá ser realizado em uma mesma disciplina ou em diferentes 

disciplinas a cada semestre. 

§ 6º Não será permitido que o estagiário docente substitua o professor responsável pela 

disciplina, devendo todas as atividades pedagógicas ter acompanhamento obrigatório do 

docente. 

 Art. 3º A atividade de Estágio Docência poderá se reverter em créditos, de acordo com 

critérios estabelecidos pelo Regulamento Geral de Pós-Graduação de cada instituição no qual 

esteja o aluno matriculado, não ultrapassando o máximo de 02 (dois) créditos por semestre, 

até 04 (quatro) créditos. 

§ 1º Ao final do exercício da atividade de Estágio Docência, o professor responsável pela 

disciplina avaliará o aluno e enviará à Coordenação da Unidade um oficio ou caderneta 

escolar emitindo o respectivo conceito, o qual será considerado aprovado ou reprovado em 

acordo com o sistema de avaliação de cada Unidade. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

Coordenação do Programa de Doutorado Integrado em Zootecnia da UFPB, UFC, UFRPE, 

em Recife, 24 de setembro de 2007. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

RESOLUÇÃO 05/2007-CPGZ 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PROGRAMA DE DOUTORADO INTEGRADO EM ZOOTECNIA 

 

 

Modelo de Ofício de Solicitação de Estágio de Docência 
 

 

Areia, _____ de______________________ de _________  

 

Ilmo(a). Sr(a). 

DD Coordenador  

 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Eu, ___________________________________________, aluno(a) regularmente 

matriculado(a) no Curso de Mestrado (Doutorado) do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia do 

CCA/UFPB, orientado(a) do(a) Prof(a). Dr(a). _____________________________, venho, por meio 

deste, solicitar estágio de docência junto à Disciplina de ________________________________, em 

conformidade com a indicação de meu orientador, e ao disposto na Resolução 13/04-CONSEPE. 

Consta em anexo o Programa de atividades detalhado, a ser ministrado pelo docente e por mim, 

constando o número de horas/aula, divididas em teóricas e práticas e as datas. 

 

Contando com vossa atenção, aproveito a oportunidade para expressar protestos de estima e 

consideração. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

______________________________________ 

Pós-graduando(a) 

 

 

Ciente e de acordo 

 

______________________________________ 

Prof(a). Dr(a). 

Orientador 

 

Ciente e de acordo 

 

______________________________________ 

Prof(a). Dr(a). 

Responsável pela disciplina 
ATENÇÃO! VER FORMULÁRIO NA PÁGINA SEGUINTE. 



Modelo de Distribuição do Conteúdo da Disciplina – Estágio de Docência 

 

Distribuição do conteúdo da disciplina __________________ nas aulas teóricas e práticas – ____º semestre de __________ 

 

Semana Data Assunto Horas/aula Outras atividades didáticas - Estagiário 

Docente Estagiário Horas Atividade 

1ª   (T) ou (P) ou (T/P)     

2ª       

3ª       

4ª       

5ª       

6ª       

7ª       

8ª       

9ª       

10ª       

11ª       

12ª       

13ª       

14ª       

15ª       

16ª       

17ª       

Total:    

 

 


