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PORTARIA   02/2019 – PGSOCIO/UFPR   

Estabelece  normas  gerais  para  o  ingresso,  cumprimento  de  atividades  e
conclusão do estágio pós-doutoral, no âmbito do Programa em Pós-graduação
em Sociologia.

O Colegiado  do  Programa  de  Pós-Graduação  em Sociologia  da  Universidade  Federal  do
Paraná,  de  acordo  com  as  suas  atribuições  previstas  na  Resolução  CEPE 32/2017  e  no
Regimento  Interno,  além  da  Resolução  Nº  16/2018-CEPE/UFPR,  que  discorre  sobre  as
normas  do  Pós-doutorado  na  Universidade  Federal  do  Paraná,  regulamenta  o  ingresso,  a
realização das atividades e conclusão do estágio pós-doutoral para pesquisadores vinculados
ao Programa de Pós-graduação.

Art. 1º A admissão efetua-se por processo seletivo executado por comissão designada pelo
Colegiado, de acordo com as normas internas do Programa de Pós-graduação em Sociologia,
a Resolução 16/2018-CEPE/UFPR.
§ 1º – a entrada dos pós-doutorandos fica condicionada a disponibilidade de vagas e para
atender demandas das Linhas de Pesquisa. 

Art. 2º As propostas iniciais de Pós-doutorado aprovadas, serão homologadas pelo Colegiado,
e devem indicar a duração do vínculo, que pode ser por um período de no mínimo três meses
e máximo de quarenta e oito meses. 

Art. 3º Para homologação, os candidatos/candidatas aprovados/aprovadas deverão entregar a
ficha  de  inscrição  devidamente  preenchida,  no  qual  se  compromete  a  cumprir  com  as
obrigações e pré-requisitos de conclusão e certificação no estágio pós-doutoral.

Art.  4º  Os Pós-doutorandos devem cumprir o Plano de Trabalho, participar nos encontros
científicos  promovidos  pelo  Programa,  através  da  Linha  de  Pesquisa  do  Supervisor  ou
Supervisora de Pós-doutorado
§ 1º  – Para  estágios  de  curta  duração,  até  seis  meses,  deverão  submeter  um artigo  em
periódico científico qualificado.
§ 2º – Para estágios maiores que um semestre, deverão submeter  dois artigos em periódicos
científicos, sendo pelo menos um em periódico qualificado.
§ 3º – indicar nas produções a origem/vínculo de pós-doutorado e filiação institucional, além
da agência de fomento, quando for o caso. 

Art. 5º No final do estágio pós-doutoral no Programa, além da comprovação das publicações,
os pesquisadores deverão entregar na Coordenação o Relatório de Atividades e realizar uma
audiência pública dos resultados obtidos. 

Art. 6º A solicitação do certificado de Pós-doutorado junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
graduação fica condicionada ao cumprimentos destas obrigações. 

Art. 7º Casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação em
Sociologia.

Curitiba, 29 de novembro de 2019 


