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NORMAS DE ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA - PPGS/UFG

1. CARACTERÍSTICAS E FINALIDADES
O estágio pós-doutoral no Programa de Pós-graduação em Sociologia (PPGS) da
Universidade Federal de Goiás (UFG) tem como objetivos principais receber
pesquisadores-doutores para desenvolvimento de atividades de pesquisa em vista
da: a) consolidação de linhas e projetos de pesquisa; b) interlocução acadêmica
junto aos integrantes do seu corpo docente, c) aprimoramento da graduação e da
pós-graduação.

Sua duração será definida pelo projeto apresentado pelo

candidato, pelo tipo de bolsa ou de licença pleiteados, definindo-se um período
mínimo de três meses.
O Estágio pós-doutoral caracteriza-se pela troca de experiências acadêmicas,
reforçando, desta maneira, não apenas os projetos individuais, mas também a
dinâmica interinstitucional, cabendo ao PPGS a responsabilidade de incorporar
o pesquisador às atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão.
Em vista dos objetivos do estágio pós-doutoral e do que determina as várias
agências que distribuem bolsas e o Plano Nacional de Pós-doutorado (PNPD),
estabelece-se duas categorias de estágio associadas ao tipo de estágio pleiteado e
à natureza do vínculo institucional do solicitante. São duas categorias de estágio:
I e II.
Categoria I – Pleiteantes de bolsa de pós-doutorado, sem vínculo empregatício,
para incorporação de recém-doutores ao PPGS.
1. Haverá uma chamada simplificada por edital, em data e período a serem
definidos pelo Programa de Pós-doutoramento da UFG;
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2. Os procedimentos de seleção, assim como a definição dos direitos e
deveres do pós-doutorado serão regidos pela portaria nº. 86/2013 da
CAPES e pelo Plano de Desenvolvimento do pós-doutorado (PNPD).
Categoria II – Pleiteantes de estágio pós-doutoral, pesquisadores com mais de
cinco anos de doutoramento, com atuação em Universidades públicas ou
privadas, com licença das suas atividades docentes, para interlocução junto a uma
linha de pesquisa do PPGS/UFG.

PROCEDIMENTOS GERAIS DE SELEÇÃO:
1. Projeto de pesquisa original a ser desenvolvido junto a uma das linhas de
pesquisa do PPGS/UFG ou carta de intenção quando período de
permanência for inferior a um ano;
2. Plano de trabalho para um ano, seis ou três meses com detalhamento das
atividades acadêmicas a serem desenvolvidas no PPGS/UFG;
3. Compromisso de apresentação de um relatório final e dos resultados da
pesquisa – ou parte deles – em um texto a ser publicado no site do
PPGS/UFG.
4. Preenchimento da ficha de inscrição a ser disponibilizada pelo
PPGS/UFG;
5. Recebida a solicitação, a Coordenação fará o encaminhamento à linha de
pesquisa pertinente que nomeará um professor para emitir parecer, cujo
pleito deverá ser aprovado pela Coordenadoria do Programa;
6. Aprovada a solicitação, a Coordenadoria nomeará um professor supervisor
que acompanhará o desenvolvimento da proposta do estágio pós-doutoral;
7. O professor supervisor acolherá o pesquisador, habilitando-o às condições
de trabalho junto aos núcleos e laboratórios e auxiliando-o no
desenvolvimento do seu plano de atividades;
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8. Além das exigências específicas da agência financiadora, o(a) pesquisador
(a) deverá cumprir as metas estabelecidas no projeto, participar das
atividades acadêmicas afinadas ao seu plano de atividades (seminários,
workshops, palestras, etc.) e produzir um relatório ou um texto
relacionado à pesquisa a ser publicado no site do PPGS/UFG.
9. Após a entrega do relatório e/ou texto, o PPGS/UFG fornecerá um
certificado de estágio pós-doutoral e, caso o professor-pesquisador
ministre disciplina no curso de Graduação ou pós, também receberá uma
declaração de Professor Visitante da Faculdade de Ciências Sociais;
10. O prazo do estágio pós-doutoral poderá ser renovado por um período
igual ou superior, ressalvado os prazos legais, mediante solicitação formal
por parte do(a) interessado e do professor(a) supervisor.
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