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 REGULAMENTO PÓS-DOUTORADO PPG SOCIOLOGIA 

 

 

1 – O estágio Pós-doutoral do Programa de Pós-graduação em Sociologia seguirá a Resolução 

Nº 80/04-CEPE/UFPR, disponível para consulta na página do programa 

(www.pgsocio.ufpr.br).  

2 – A admissão efetua-se por deliberação do Colegiado através de Comissão instituída por 

este, mediante requerimento fundamentado, acompanhado da ficha de candidatura 

completamente preenchida, do currículo Lattes, cópia do diploma de doutor e do projeto de 

pesquisa com cronograma que o candidato se propõe desenvolver.  

3 – As propostas, que devem ser apresentadas ao Colegiado, devem indicar a duração do 

vínculo, que pode ser por um período de no mínimo três meses e máximo de vinte e quatro 

meses.  

4 – Serão valorizadas as candidaturas que contribuam para o desenvolvimento da cooperação 

do Programa com outras instituições acadêmicas e científicas, assim como produção 

bibliográfica em coautoria com professores do Programa.  

5 – As propostas devem ser apresentadas com a antecedência mínima de dois meses 

relativamente à data prevista para o início do estágio.  

6 – Os Pós-doutorandos devem participar nos encontros científicos promovidos pelo 

Programa, através da Linha de Pesquisa do Supervisor de Pós-doutorado, além de mencionar 

o Programa no seu plano de atividades, e submeter pelo menos um artigo à revista científica 

com ISSN, indicando nas produções a origem/vínculo de pós-doutorado e filiação 

institucional, além da agência de fomento, quando for o caso. 

7 - No final do estágio pós-doutoral no Programa, os pesquisadores deverão entregar na 

Coordenação um Relatório de Atividades. A solicitação do Certificado de Pós-doutorado, 

junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação fica condicionada a entrega deste 

documento.  

8 – Se o Pesquisador não se apresentar na data prevista da apresentação pública dos 

resultados do estágio pós-doutoral, e não avisar previamente, ser-lhe-á solicitado a alteração 

das datas previstas sob pena de não se poder manter a aprovação.  
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FICHA DE CANDIDATURA PARA PÓS-DOUTORADO NO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA  
 
 
NOME DO CANDIDATO: 
NACIONALIDADE: 
INSTITUIÇÃO DE ORIGEM: 
DATA PREVISTA DE ESTÁGIO: 
TÍTULO DO PROJETO: 
 
SUPERVISOR DE PÓS-DOUTORADO: 
BOLSA: 
 
OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA: 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
ASSINATURA:_________________________________________ 
 
DATA:____/____/________ 
 
PARA PREENCHIMENTO DO PROGRAMA 
Documentação anexa: 
 
(   ) Currículo        (   ) Diploma           (   ) Projeto                (   ) Cronograma  
 
PROCESSO RECEBIDO EM: ____/____/________ 
 
PARECER:  (   )  DEFERIDO    (   ) INDEFERIDO 
 
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO: ____/____/________ 


