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RESOLUÇÃO 03/2000 
 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Química, no uso de suas atribuições e 

atendendo a necessidade de regulamentar o disposto no parágrafo 1o do Artigo 6 da Resolução no 

184/99 da Câmara de Ensino de Pós-Graduação, bem como as novas normas da CAPES que 

institui o programa de Estágio em Ensino Superior para seus bolsistas,  

 

RESOLVE: 

 

 Art. 1o – Instituir a atividade de Estágio em Ensino Superior no Programa de Pós-

Graduação em Química, que será acompanhado e avaliado segundo os critérios estabelecidos 

nesta Resolução. 

§ único – A comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação será a instância 

responsável pela implantação e acompanhamento do Estágio. 

Art. 2º - O estágio em ensino superior consistirá numa Atividade, a ser desenvolvida no 

Programa de Pós-Graduação em Química, consistindo na participação de aluno do curso, 

regularmente matriculado, em atividades de Ensino de Graduação, dentro da área de concentração 

do curso. 

Art. 3º - O Estágio, sob a supervisão de um professor, implicará na preparação e execução 

das ações: 

a) plano(s) de aula; 

b) material audiovisual; 

c) apresentação desta(s) aulas para turma(s) de  alunos de graduação, regularmente 

matriculados; 

d) aplicação e correção de exercícios e testes; 

e) apresentação, aplicação e avaliação de trabalhos de laboratório em classes regulares; 

f) execução de atividades extra-classe, incluindo revisões e exercícios com alunos 

regulares de Graduação; 

g) seminários e avaliações entre grupos de estagiários, com discussão e auto-avaliação. 

 Art. 4o – A atividade de estágio será aberta a todos os alunos dos cursos de pós-graduação 

do IQ-UFBA. 

 § 1o – O estágio, de dois semestres, é de caráter obrigatório para os alunos bolsistas do 

curso de Doutorado. 

 § 2o – Alunos não beneficiados por bolsas poderão ser dispensados do estágio a critério do 

Colegiado. 

Art. 5o – O aluno poderá matricular-se no estágio juntamente com outras disciplinas, a 

partir do segundo semestre de seu ingresso no programa. 
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Art. 6o – O aluno deverá, juntamente com seu orientador, escolher tópicos, dentre as 

disciplinas de Graduação oferecidas no semestre, pelos Departamentos. 

§ único – caso o orientador não queira ou não possa supervisionar o estágio, este será 

exercida por um professor supervisor, devidamente indicado pelo Colegiado. 

Art. 7o – O aluno deve dedicar às atividades do estágio, um máximo de 4 horas semanais. 

Art. 8o – O professor supervisor deve avaliar o(s) plano(s) de aula, orientar e acompanhar 

as atividades didáticas. 

Art. 9o – No final das atividades, o professor supervisor deverá avaliar o relatório 

apresentado pelo aluno anexando o seu parecer. 

Art. 10 – O relatório deverá ser encaminhado à Comissão de Bolsas. 

Art. 11 – A comissão avaliará o relatório e emitirá parecer, o qual será encaminhado ao 

Departamento interessado e ao Colegiado do Pós-Graduação. 

Art. 12 –  no seu planejamento semestral cada Departamento indicará quais, dentre as 

disciplinas que oferecerá, poderão receber Estagiários. 

§ único - Terão preferência, para o recebimento de estagiários, disciplinas correspondentes 

à segunda metade dos currículos de Graduação. 

Art. 13 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado. 

 

Disposições Transitórias 

Enquanto a Secretaria Geral dos Cursos da Universidade não regulamentar 

administrativamente o Estágio, fica a cargo do Colegiado de Pós-Graduação: 

a) emitir declaração de conclusão do estágio para os alunos participantes; 

b) efetuar e controlar a matricula dos alunos. 

 

Aprovada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Química 

Em 22 de janeiro 2003. 

 

 

 

Prof. Dr. Jorge Mauricio David 

Coordenador do PPGQ 


