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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

  UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO 
DIRETORIA GERAL - CORNÉLIO PROCÓPIO 

DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - CAMPUS
CORNÉLIO PROCÓPIO 

PROGR POS-GRAD ASSOCIADO ENG. ELETRICA

RESOLUÇÃO ESPECÍFICA 10/20 – PPGAEE-UEL/UTFPR-CP

 

Revoga a Instrução Normativa 03/18 – PPGAEE-UEL/UTFPR-CP

  Estabelece as normas e procedimentos para
a realização de Estágios Docência.

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação Associado em Engenharia Elétrica–UEL/UTFPR-CP (nível
Doutorado) do Câmpus UTFPR de Cornélio Procópio, no uso de suas atribuições, considerando a necessidade
de formular as normas e os procedimentos para a realização de Estágios Docência, resolve:

 

1. Os Estágios Docência I e II são a�vidades obrigatórias no Programa;

2. Nos Estágios Docência I e II, o discente deverá desenvolver, sob a orientação de um docente permanente
do Programa, todas as seguintes a�vidades:

a. Desenvolver parte de pelo menos uma disciplina ministrada na graduação sob a supervisão do
orientador;

b. Desenvolver a�vidades de orientação/tutoria de alunos de Iniciação Cien�fica, ou Trabalho de
Conclusão de Curso da graduação ou Dissertação de Mestrado, sempre associado ao grupo de
pesquisa da IES da qual o Programa faz parte;

c. Realizar um Seminário de Pesquisa junto aos membros do grupo de pesquisa e/ou junto aos potenciais
alunos de graduação/mestrado com interesse na área/temá�ca de pesquisa.

3. O Estágio Docência I poderá ser convalidado caso o discente tenha realizado o Estágio Docência durante o
Mestrado ou ainda apresentar vínculo com alguma Ins�tuição de Ensino Superior (IES), comprovando a
responsabilidade em pelo menos uma disciplina em um determinado semestre le�vo na área de Engenharias
IV;

4. O Estágio Docência II é obrigatório e não admite convalidação.

Esta resolução específica entra em vigor a par�r da data de sua publicação.

Boletim de Serviço Eletrônico em 30/11/2020 
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Cornélio Procópio, 26 de novembro de 2020.

 

_____________________________________

Prof. Dr. Sérgio Augusto Oliveira da Silva

Coordenador do Programa de Pós-Graduação Associado em Engenharia Elétrica

UEL/UTFPR-CP – Nível Doutorado

UTFPR – Câmpus Cornélio Procópio

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) SERGIO AUGUSTO OLIVEIRA DA
SILVA, COORDENADOR(A) DE CURSO/PROGRAMA, em (at) 27/11/2020, às 20:22, conforme horário oficial de
Brasília (according to official Brasilia-Brazil �me), com fundamento no (with legal based on) art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site (The authen�city of this document can be checked on the website)
h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador (informing the verifica�on code) 1775493 e o código CRC (and the CRC code) 4495B6F2.
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