
 

 

Edital Nº 01/2018 

CHAMADA PARA ESTÁGIO EM DOCÊNCIA VOLUNTÁRIO PARA O 1º 

SEMESTRE DE 2018 

O Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais, PPGRI, faz saber aos interessados que, nos termos da 

Resolução nº 11/2009 do Conselho Universitário e da Resolução Nº 3 do Colegiado do 

PPGRI, de 27/11/2014, encontram-se abertas as inscrições para a realização do estágio 

em docência voluntário. 

 

1. Do número de vagas 

 

1.1. As vagas a serem ocupadas dependerão da demanda de professores da PUC Minas, 

do Curso de Graduação em Relações Internacionais ou de áreas afins, que serão 

automaticamente supervisores da atividade do estágio, observando-se o disposto na 

Resolução nº 11/2009, para até 12 (doze) horas semanais de atividades; 

 

1.2. Cada professor poderá contar com a colaboração de 01 (um) estagiário por 

disciplina que ministra no 1º semestre de 2018, em cursos de graduação ofertados pela 

PUC Minas, conforme o item 1.1. 

 

2. Condições para atuar como Estagiário Voluntário 
 

2.1. Ser aluno do Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais, regularmente 

matriculado no curso de Mestrado ou de Doutorado; 

 

2.2. Apresentar o formulário “Requerimento de Estágio em Docência”, que pode ser 

obtido junto à Secretaria do PPGRI, devidamente preenchido e assinado na seguinte 

ordem: aluno, professor orientador do aluno no PPGRI e professor supervisor do 

estágio; 

 

2.3. Apresentar o Plano de Trabalho, devidamente preenchido e assinado pelo Professor 

Supervisor; 

 

2.4. Os candidatos deverão ter disponibilidade para se dedicar até 12 (doze) horas de 

atividades por semana, para o exercício das funções previstas no item 3 deste Edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Funções a serem desempenhadas pelo Estagiário em Docência Voluntário 

 

3.1 O Estagiário em Docência, obedecido ao previsto na Resolução nº 11/2009 do 

Conselho Universitário, na Resolução Nº 03/2014, do Colegiado do PPGRI, e sob o 

estrito acompanhamento e supervisão de um professor poderá exercer as seguintes 

funções: 

 

1- Observação das aulas; 

2- Colaboração na elaboração de Plano de Ensino de disciplina, sob orientação do 

Supervisor; 

3- Realização de explanações em sala de aula sobre temas de interesse dos alunos e 

afetos à disciplina junto à qual desenvolve as atividades do estágio, não podendo 

estas ultrapassar 30% (trinta por cento) da carga horária da disciplina; 

4- Aplicação de provas e exercícios; orientação dos alunos no desenvolvimento de 

trabalhos ou atividades extraclasse relativas à disciplina; 

5- Atividades de extensão relacionadas ao MINIONU e a outros projetos de 

extensão desenvolvidos no âmbito do Departamento de Relações Internacionais; 

6- Acompanhamento e realização de atividades vinculadas à viabilização e ao 

suporte de publicações científicas; 

7- Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação, desde que não 

ultrapasse o número máximo de 2(dois) trabalhos sob orientação direta. No caso 

de orientação, o supervisor deverá acompanhar as atividades, de acordo com as 

orientações da coordenação do TCC, no âmbito do Departamento de Relações 

Internacionais. 

 

3.2 Conforme o disposto na Resolução nº 11/2009, é vedado ao Estagiário em Docência 

o exercício regular do magistério de disciplinas curriculares ou o desempenho de 

funções e atribuições privativas do quadro de professores da Carreira Docente. 

 

3.3 Para o Estagiário em Docência é obrigatória a matricula na disciplina Estágio em 

Docência, ofertada regularmente pelo PPGRI, sendo igualmente obrigatória a presença e 

participação nas atividades realizadas no âmbito dessa disciplina. 

 

4. Datas e documentos necessários para a inscrição  

 

4.1. Os estudantes interessados deverão se inscrever nos dias 12 e 16 de março de 2018, 

na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, das 

09h00min às 11h00min e das 14h00min às 16h00min; 

 

4.2 Os candidatos deverão apresentar, no ato da inscrição, os seguintes documentos: 

 

 Comprovante de sua condição de aluno regularmente matriculado no PPGRI; 

 Curriculum Vitae; 

 Histórico Escolar da Pós-Graduação; 

 Formulário de inscrição, fornecido pela própria Secretaria do Programa de Pós-

graduação em Relações Internacionais, devidamente preenchido e assinado, 

conforme item 2.2 deste Edital; 

 Comprovante de matrícula, ou pré-matrícula, na disciplina Estágio em Docência, 

ofertada pelo PPGRI, para os estudantes candidatos ao estágio que ainda não 

tiverem cursado a referida disciplina. 



 Plano de Trabalho devidamente preenchido e assinado pelo Professor 

Supervisor. No Plano de Trabalho é imprescindível o detalhamento das 

atividades que serão realizadas pelo estagiário. Cópia digital do formulário 

encontra-se disponível na Secretaria. 

 

5. Deferimento das inscrições e período das atividades 

 

5.1. As inscrições serão deferidas pela Coordenação do Estágio em Docência e o 

resultado divulgado no dia 19 de março de 2018. 

 

5.2. As atividades terão início em março de 2018, com término previsto para junho de 

2018. 

 

6. Do acompanhamento das atividades do estágio  

 

6.1. O estagiário deverá apresentar, mensalmente, à coordenação do Estágio do 

PPGRI, atestado de frequência, devidamente assinado pelo professor supervisor; 

 

6.2. Frequentar as atividades da disciplina Estágio em Docência; 

 

6.3. Apresentar à Coordenação do Estágio, ao final do período do estágio, relatório das 

atividades, em formulário próprio, devidamente assinado pelo aluno e aprovado pelo 

professor supervisor do estágio e pelo professor orientador. 

 

7. Da certificação da atividade 

 

7.1. O Colegiado do PPGRI, mediante encaminhamento do Coordenador do Estágio, 

emitirá certificado da atividade, que constará no Histórico Escolar do aluno. 

7.2. Para a emissão do referido Certificado, será demandado do estagiário apresentação 

de cópia dos documentos referidos no item 6(seis) deste Edital. 

 

 

 

Professor Javier Alberto Vadell 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais da PUC Minas 

 

Belo Horizonte, 09 de março de 2018. 

 

 

 

 


