
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA – PROPP 

Orientações aos Programas de Pós-graduação quanto à realização de estágios de docência no
contexto do Ensino Remoto Emergencial

A  PRÓ-REITORIA  DE  PÓS-GRADUAÇÃO  E  PESQUISA,  no  uso  de  suas  atribuições  e  em
exercício de suas competências,

– CONSIDERANDO a Resolução nº 33.2020, de 14 de agosto de 2020, do Conselho Superior da
Universidade Federal de Juiz de Fora;

– CONSIDERANDO a Resolução nº 30/2020, de 20 de agosto de 2020, do Conselho Setorial  de
Graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora;

–  CONSIDERANDO  a  atual  conjuntura  de  calamidade  pública  e  pandemia  decorrente  do  novo
coronavírus;

– CONSIDERANDO a instauração de procedimentos emergenciais para a imperiosa necessidade de
se evitar a contaminação em larga escala com máxima redução da exposição de pessoas ao novo
coronavírus, que ocasionou flagrante prejuízo à saúde pública;

– CONSIDERANDO as diretrizes da Resolução n.º 05/2013 – CSPP, que prevê que todos os alunos
contemplados com bolsas deverão exercer atividade prática docente por, no mínimo, 8 (oito) horas
semanais, sendo 4 (quatro) horas de dedicação ao ensino com discentes;

Orienta:

– No período em que perdurar a vigência do Ensino Remoto Emergencial, conforme Resolução nº
33.2020 – CONSU e de forma a contribuir de maneira mais adequada para essa situação, sugere-se
que os pós-graduandos exerçam as atividades de prática docente de forma remota, de acordo com o
calendário  acadêmico  aprovado  pelo  Congrad  e  em  observação  às  diretrizes  internas  de  cada
Programa de Pós-graduação.

– Ressaltam-se os importantes ganhos advindos dessa extensão de apoio entre a Pós-graduação e a
Graduação.  Desde  os  benefícios  auferidos  no  processo  de  avaliação  até  as  novas  habilidades  e
competências adquiridas no processo de acompanhamento dessa nova realidade de ensino. 

– Nos casos dos discentes não bolsistas, a possibilidade de exercício dos estágios de docência no
contexto  do  Ensino  Remoto  Emergencial  também  está  assegurada,  respeitadas  as  previsões  dos
regimentos internos de cada Programa de Pós-graduação.

– Os  Programas  de  Pós-graduação  poderão  definir,  internamente,  os  critérios  para  a  organização
quanto à supervisão e ao acompanhamento dos estágios de docência.

– Em todos os casos, a Universidade Federal de Juiz de Fora irá assegurar a cada discente da Pós-
graduação o treinamento para utilização das plataformas de ensino.

Juiz de Fora, 21 de agosto de 2020.
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