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SECRETARIA DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO

Circular nº 07/2020/ PPG/FAU /FAU

Em 07 de abril de 2020.

Para: Professores, pós-graduandos e novos discentes
Assunto: Matrícula em Trabalho Programado e Estágio Docente.
Caros professores, pós-graduandos e novos discentes,
A Secretaria de Pós-graduação está implementando novas ro nas acadêmicas como parte
do processo de reestruturação do programa. O obje vo é recolher informações de forma con nuada e
sistemá ca sobre a produção e as a vidades de pesquisa de discentes (CV LATTES/CNPq e Plataforma
SUCUPIRA/CAPES). Como parte do planejamento estratégico, é necessário relatar de forma detalhada as
a vidades de pesquisa em ambas disciplinas tutorais, Trabalho Programado e Estágio Docente.
1. Sobre o Trabalho Programado:
Descrição: está diretamente relacionada com a orientação da pesquisa do discente por seu
orientador. Separada em três semestres diferentes – 1 módulo obrigatório para Mestrado e 3 módulos
obrigatórios para Doutorado –, a disciplina “Trabalho Programado” foi concebida para que os discentes se
engajem efe vamente em suas pesquisas e na escrita cien ﬁca relacionada ao seu tema de inves gação.
O produto esperado da disciplina, com referência no regulamento do PPG-FAU, é preferencialmente um
ar go em condições de ser publicado em periódicos e/ou Anais de evento.
Matrícula: o discente deve solicitar matrícula via e-mail na disciplina “Trabalho
Programado” com a parte I do formulário preenchida e com assinatura do orientador (ou pode-se
também, o orientador enviar o formulário por e-mail com formulário anexo). Ao ﬁnal do semestre
vigente, o discente deverá completar a parte II do formulário com a devida menção assinada pelo
orientador.
2. Sobre Estágio Docente 1 e 2:
Descrição: a disciplina “Estágio Docente” proporciona ao pós-graduando a oportunidade
de estagiar em disciplinas da graduação sob a supervisão de um docente tular. Essa disciplina, que é
obrigatória para os bolsistas, tem como obje vo preparar os discentes para exercerem o o cio de
docência a nível superior, mas também fortalecer a integração entre a graduação e a pós-graduação.
Recomenda-se, desta forma, que os conteúdos ministrados tenham preferencialmente vínculo com a
pesquisa em andamento.
Matrícula: o discente deve solicitar matrícula via e-mail na disciplina ESTÁGIO DOCENTE
com a parte I do formulário preenchida e com assinatura do orientador (ou pode-se também, o
orientador enviar o formulário por e-mail com formulário anexo). Ao ﬁnal do semestre vigente, o
discente deverá completar a parte II do formulário com um breve relato do professor supervisor do
estágio e a devida menção assinada pelo orientador. Ressaltamos que a matrícula pode ser efetuada para
2020/1 mesmo com o calendário suspenso.
Agradecemos a compreensão neste momento de mudanças estruturais no programa e
contamos com o apoio de todos no relato de suas a vidades de pesquisa.

Muito cordialmente,
https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5803464&infra_sistema=…
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A coordenação
Documento assinado eletronicamente por Luciana Saboia Fonseca Cruz, Coordenador(a) do
Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, em 07/04/2020, às 21:38,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 5176475 e
o código CRC 22D55FBD.
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