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RESOLUÇÃO N° 005/2015 - PPGL 

 
 
Regulamenta o Estágio Docente no âmbito do PPGL. 
 
 

 
  A COORDENADORA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS - PPGL, 
usando das atribuições regimentais, 
 
  
  CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o Estágio Docente no âmbito do 
PPGL;  

 
CONSIDERANDO decisão do Colegiado do PPGL, aprovado na reunião ordinária 

realizada em 19 de novembro de 2015, 
 
 
 
  R E S O L V E : 
 
 

Art. 1° - O Estágio Docente será obrigatório aos alunos regulares do PPGL. 
 
§ 1º - A duração do Estágio Docente será equivalente a 30 (trinta) horas/aula para os 

alunos do Mestrado; 
 
§ 2º – Dentre as 30 (trinta) horas/aula, a critério do professor e/ou orientador, o aluno 

do PGGL deverá ministrar de 01 (uma) a 04 (quatro) horas/aula. 
 
§ 3º – O aluno que comprovar experiência equivalente a 45horas/aula em Instituição 

Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação, por meio de declaração expedida pela 
Instituição em que ministrou as aulas, com validade de no máximo 5 (cinco) anos contados 
retroativamente a partir da data da matrícula inicial, ficará dispensado do Estágio Docente. A 
declaração deverá ser apresentada à Secretaria junto com o requerimento de Dispensa do Estágio, 
anexo desta Resolução. 

 
Art. 2º - O Estágio Docente deverá ser realizado sem prejuízo do tempo de titulação do 

aluno. 
 
Art. 3º - O Estágio Docente deverá ser supervisionado pelo orientador e/ou professor 

responsável pela disciplina objeto do Estágio. No início de cada semestre letivo, o aluno, em 
concordância com o professor e/ou orientador, apresentará ao Colegiado do PPGL o plano de 
atividades a serem desenvolvidas no período. 

 
Art. 4º - Findo o Estágio Docente, o aluno deverá apresentar à secretaria do Mestrado 

em Letras documentação comprobatória, composta de  
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I - relatório das atividades desenvolvidas 
 
II - plano de curso da disciplina e plano da(s) aula(s) efetivamente ministrada(s); 
 
III – declaração do orientador e/ou professor da disciplina de cumprimento de carga 

horária. 
 Art. 5º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGL. 

 
Art. 6º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
 
COLEGIADO DO PPGL, em Manaus, 19 de novembro de 2015. 

 
 
 
 

MARIA LUIZA DE CARVALHO CRUZ CARDOSO 
COORDENADORA 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO 005/2015 – PPGL 
 
 

REQUERIMENTO – APROVEITAMENTO DE ESTÁGIO DOCENTE 
 
 

 
Senhor Coordenador, 

 
________________________________________________, aluno(a) regularmente 

matriculado(a) no Programa de Pós Graduação em Letras – PPGL, Área de 

Concentração _____________________________________________________, 

vem respeitosamente solicitar o aproveitamento das atividades de Estágio Docente 

por se enquadrar no disposto no § 3º do Art. 1º da Resolução 005/2015-PPGL, 

enquadramento cuja comprovação segue anexa a este requerimento. 

      N.Termos, 

      P. Deferimento. 

      Manaus, _____/ ____/ ______ 

 

     ________________________________________  

 

Ciente do Orientador: _________________________________________________ 

 

....................................................................................................................................... 
Recebido em _____/_____/_______                      Analisado em ______/_____/______ 

______________________________                     [    ]  Deferido      [   ] Indeferido 

           Secretaria do PPGL    

       ____________________________ 

                Coordenador do PPGL 

....................................................................................................................................... 

 

Homologado pelo Colegiado em reunião em 

______/ ______/ ______ 

 


