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Estabelece critérios para Docência assistida no 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 

UNIR. 

 

Art. 1ºA docência assistida consiste na atuação da/o discente de pós-graduação em 

atividades acadêmicas na graduação, sob a supervisão direta de docente de programa de pós-

graduação como parte do processo de formação de mestras/es e doutoras/es para a docência. 

Parágrafo único - Serão consideradas atividades de docência assistida: 

a) Ministrar aulas teóricas e práticas sob a supervisão da/o orientadora/o. 

b) Participar em avaliação parcial de conteúdos programáticos, teóricos e práticos. 

c) Aplicar métodos ou técnicas pedagógicas tais como estudo dirigido, seminários, 

orientações a estudantes ou grupos de estudantes etc. 

Art. 2° A docência assistida é atividade obrigatória para estudantes do Programa de 

Pós-Graduação em Psicologia (PPGPSI). 

Parágrafo único - O estudante que comprovar nos últimos três anos ter ministrado pelo 

menos uma disciplina de 60h no ensino superior, poderá validar a atividade com anuência da/o 

orientadora/o. 

Art. 3° Por se tratar de atividade curricular, a participação dos estudantes de Pós-

Graduação na Docência assistida não criará vínculo empregatício e nem será remunerada. 

Parágrafo único - O estudante em estágio de docência assistida não poderá, em nenhum 

caso, assumir a totalidade das atividades de ensino que integralizam a disciplina em que for 

estagiar, devendo a parte prática (regência) não ser superior a 10% da carga horária da 

disciplina. 

Art. 4° O colegiado do Mapsi deliberará casos de atuação simultâneade mais de um/a 

pós-graduando/a em uma mesma disciplina. 

Art. 5° Caberá ao docente responsável pela disciplina avaliar a estagiária ou estagiário 

sob sua supervisão em formulário específico. 

Art. 6° A estagiária ou o estagiário deverá ser acompanhado pela sua orientadora ou seu 

orientador na docência assistida, ou por outra professora ou professor indicada por ela ou ele e 

referendado pelo Colegiado do Programa.  

Parágrafo único - Em caso de realização do estágio fora do Departamento de Psicologia 

deverá ser apresentada a anuência do referido departamento. 

 



Art. 7° As atividades de docência assistida deverão acontecer em disciplinas de cursos 

de graduação da UNIR. 

Art. 8º Ao final do estágio o professor ou professora supervisora da atividade deverá 

preencher o relatório de avaliação disponível em [link] que deverá ser entregue pela/o 

estagiária/o à secretaria do programa para validação da atividade. 

Art. 9° Casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGPSI. 

Art. 10 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, após 

aprovação no colegiado do PPGPSI. 

 

Porto Velho, 19 de agosto de 2019. 


