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Instrução Normativa  03/PEN/2022 

 

 

Florianópolis, 15 de junho de 2022. 

 
Altera a Resolução 02/PEN/2017, que dispõe sobre os critérios para 

alocação de créditos para o aluno na disciplina Estágio de Docência 
 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Enfermagem da UFSC, no uso de 

suas atribuições, e tendo em vista o que deliberou, por unanimidade, o Colegiado Delegado do 

PEN/UFSC, realizado em 15/06/2022, 

 

CONSIDERANDO a Resolução Normativa 154/2021/CUN, que dispõe sobre a pós-

graduação stricto sensu na UFSC e a Resolução Normativa N.º 3/CPG/2021, que dispõe sobre 

o Estágio de Docência na pós-graduação stricto sensu na UFSC, o Programa de Pós-graduação 

em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina (PEN/UFSC), 

 

RESOLVE: 

 

Aprovar os seguintes critérios específicos para alocação de créditos para o aluno na 

disciplina  Estágio de Docência: 

a) constitui-se numa atividade curricular optativa para todos os alunos do Programa. 

E, especificadamente, para os alunos bolsistas a necessidade do desenvolvimento atenderá 

às exigências estabelecidas pelas agências de fomento. 

b) No plano de trabalho do aluno deverão estar discriminadas as atividades que ficarão 

sob sua responsabilidade e a carga horária respectiva. 

c) Os alunos do curso de Mestrado poderão totalizar até 4 (quatro) créditos e os 

alunos do curso de Doutorado até 8 (oito) créditos em Estágio de Docência, através de 

matrículas sucessivas.  

d) O número mínimo de créditos por semestre será 2 créditos e o número máximo de 

créditos por semestre será de 3 créditos. 

e) A disciplina de Estágio de Docencia deverá ser cursada com a seguinte carga 

horária:  2 créditos corresponde a  30h com plano de trabalho prevendo a ministração de 

8 a 10 horas-aulas teóricas, teórico-práticas ou práticas em disciplina de curso de 

graduação de, no mínimo, 3 créditos; 3 créditos corresponde a 45h, com plano de trabalho 

prevendo a ministração de 12 a 15 horas-aulas teóricas, teórico-práticas ou práticas em 

disciplina de curso de graduação de, no mínimo, 4 créditos. 

f) A carga horária total do plano de trabalho deverá ser complementada com a 

preparação de aulas e auxílio nas atividades de avaliação. 

g) A carga horária do estágio docência poderá ser concentrada em unidade(s) 

específica(s) das disciplinas, conforme plano de trabalho do estudante até o cumprimento 

do número de créditos. 

h) A alocação de atividades e o número de horas serão estabelecidos em comum 

acordo entre o aluno, seu orientador e o professor responsável pela disciplina, quando for 

o caso. 

i) As atividades do Estágio de Docência deverão ser realizadas na UFSC ou em 

outra Instituição de Ensino Superior, em nível de Ensino de Graduação, supervisionadas 

pelo orientador ou coorientador do trabalho de conclusão do estudante ou docente 

permanente do PPG. 



j) Poderão atuar em simultâneo mais de um aluno de Pós-Graduação em Estágio de 

Docência em cada disciplina, cujo tempo dedicado pelos estagiários na ministração de 

aulas teóricas, teórico-práticas e práticas não poderá ultrapassar 30% (trinta por cento) da 

carga horária da disciplina.  

k) Nos casos em que o Estágio de Docência for realizado em disciplina sob 

responsabilidade de outro professor que não o orientador, o acompanhamento e a avaliação 

do estagiário deverão ser feitos por ambos os professores. Cabe destacar que a nota do 

aluno deve ser entregue a secretaria ao término do estágio de docência.  

l) Para apreciação do pedido no Colegiado Delegado, deverão ser cadastrados no 

Sistema de Controle de Plano de Ensino do PEN/UFSC os seguintes documentos: plano 

de ensino da disciplina Estágio de Docência, discriminando as atividades e créditos a serem 

desenvolvidos pelo aluno, no qual deverá constar o nome do professor responsável pelo 

seu acompanhamento e avaliação; anexar plano de ensino da disciplina na qual o aluno 

desenvolverá o Estágio de Docência, contemplando seu nome como aluno da pós-

graduação e como será sua participação na disciplina. 

m) A inserção dos Planos de Ensino de Estágios de Docência no sistema é de 

responsabilidade do Orientador, seguindo o calendário semestral de matrículas a ser 

informado em tempo hábil pelas Coordenações Pedagógicas do Mestrado e Doutorado ou 

Secretaria do PEN.  

 
Documento homologado no Colegiado Delegado PEN de 15/06/022. 
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