
 

 

 

 

 

 

 

DOCÊNCIA VOLUNTÁRIA 2020/1 
 

PERÍODO 

23/12/2019 
Envio aos departamentos 

Até 
17/01/2020 

Elaboração e envio, à PRG, do 
Projeto de Docência Voluntária 

(Departamentos), Formulário 2 (Docentes) e Formulário 3 

Até 
07/02/2020 

Análise das solicitações de Docência Voluntária

 Até 
12/02/2020 

Envio do resultado aos d

10 dias após o 
envio do 
resultado 

Recurso ao r

10 dias a 
partir da 

entrega do 
recurso 

Análise dos recursos de Docência Voluntária (

Até 5 dias 
após o novo 

parecer  

Envio do resultado de recurso e resultado f

Até 5 dias 
após o início 

das atividades 
do docente 
voluntário 

Cadastro do docente voluntário no SIG

Até 10 dias 
após o fim do 

período  

Entrega ao departamento do Relatório Semestral de Docência 
Voluntária, e, em anexo, 

pelos docentes c
ministrada pelo voluntário

Até 15 dias 
após o prazo 
de entrega 

dos Relatórios 
Semestrais 

Envio à PRG ou à PRPG dos Relatórios Semestrais de Docência 
Voluntária e das cópias dos diários de classe 
contendo a declaração da carga horária ministrada pelo 

*Os formulários estão disponíveis no site da PRG em 
 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de Lavras 

Pró-reitoria de Graduação 

DOCÊNCIA VOLUNTÁRIA 2020/1 - CRONOGRAMA

AÇÃO 

epartamentos do Cronograma de Docência 
Voluntária 

Elaboração e envio, à PRG, do  
Projeto de Docência Voluntária – PDV – Formulário 1 

(Departamentos), Formulário 2 (Docentes) e Formulário 3 
(Docentes – Renovação) 

Análise das solicitações de Docência Voluntária 

Envio do resultado aos departamentos 

Recurso ao resultado (se necessário) 

ecursos de Docência Voluntária (se necessário)  

Envio do resultado de recurso e resultado final aos 
departamentos 

Cadastro do docente voluntário no SIG 

epartamento do Relatório Semestral de Docência 
Voluntária, e, em anexo, cópia do diário de classe assinado 

pelos docentes contendo a declaração da carga horária 
ministrada pelo voluntário 

Envio à PRG ou à PRPG dos Relatórios Semestrais de Docência 
s cópias dos diários de classe assinados e 

contendo a declaração da carga horária ministrada pelo 
voluntário 

 
*Os formulários estão disponíveis no site da PRG em http://www.prg.ufla.br/site/docencia

CRONOGRAMA 

RESPONSÁVEL 

PRG 

DEPARTAMENTOS E 
DOCENTES 

PRG E COLEGIADOS DE 
CURSO 

PRG 

DEPARTAMENTOS E 
DOCENTES 

PRG E COLEGIADOS DE 
CURSO 

PRG 

DEPARTAMENTOS 

DOCENTE VOLUNTÁRIO 

DEPARTAMENTOS 

http://www.prg.ufla.br/site/docencia-voluntaria/. 


