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RESOLUÇÃO Nº 04/2019 de 19 de fevereiro de 2019. 

 

Regulamenta as atividades de capacitação para a 

docência e integração com a graduação. 

 

 

O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA VEGETAL, no 

uso de suas atribuições legais com fundamento no art. 54 do Estatuto da UFMG e considerando a 

necessidade de estabelecimento de critérios que regulamentem as atividades de capacitação para a 

docência e integração com a graduação, e conforme deliberação do Colegiado do Programa de Pós-

Graduação em Biologia Vegetal em reunião realizada em 19 de fevereiro de 2019, resolve: 

 

 

Art. 1º - As atividades de capacitação para a docência no programa estão formalizadas como 

atividade acadêmica denominada “Prática de Ensino em Biologia Vegetal”, disponível para alunos 

de Mestrado e de Doutorado. 

 

§ 1
o
 - Para mestrandos, a atividade é optativa e está limitada a 2 (dois) créditos, ou seja, 30 

(trinta) horas   de atividades. 

 

§ 2
o
 - Para doutorandos, a atividade é obrigatória apenas para bolsistas da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sendo optativa para os demais, 

abrangendo pelo menos 1 semestre de atividades. 

 

§ 3
o
 - Cabe ao professor responsável pela Prática de Ensino em Biologia Vegetal, designado pela 

Coordenação do Programa, acompanhar os discentes matriculados nesta atividade acadêmica e 

intermediar os contatos com os professores responsáveis pelas disciplinas de Graduação às quais 

o pós-graduando se vinculará. 

 

§ 4
o
 - Os pós-graduandos desenvolverão atividades, tais como observar e ministrar aulas 

teóricas, auxiliar em aulas práticas, preparar material para aulas práticas e acompanhar os 

graduandos em atividades extraclasse. Ministrar aulas teóricas fica limitado a 1 (uma) hora por 

crédito da disciplina de Graduação. 

 

§ 5
o
 - Todas as atividades serão desenvolvidas sob a supervisão direta e presencial do professor 

responsável pela disciplina da Graduação.  
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Art. 2º - Atividades de integração com Cursos de Graduação da UFMG incluem a participação 

de pós-graduandos em disciplinas do Curso de Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura), 

tanto em período diurno quanto noturno. Os graduandos de Cursos de áreas afins à Biologia Vegetal 

podem participar de projetos de pesquisa do Programa, tanto como bolsistas de iniciação científica 

quanto na condição de voluntários. 

 

 

§ 1
o
 - Em disciplinas de Graduação, os pós-graduandos do Programa podem ministrar palestras e 

desenvolver atividades práticas nas várias áreas da Biologia Vegetal, interagindo diretamente 

com turmas da Graduação.  

 

§ 2
o
 - Os Graduandos aceitos como estagiários de iniciação científica devem acompanhar o 

desenvolvimento de projetos de dissertação e tese, muitas vezes assumindo coautoria de 

produtos gerados, sendo orientados pelo professor orientador credenciado no Programa e 

coorientados pelo pós-graduando responsável pelo projeto. 

 

Art.3º - O resultado das atividades acadêmicas e da interação com a graduação serão registados 

anualmente na Plataforma Sucupira CAPES, área da Proposta do Coordenador. 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 19 de Fevereiro de 2019. 
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