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Dispõe sobre o estágio de pós-doutorado no 

PPGCS 

 

Art. 1°. As normas presentes nesta Instrução Normativa referentes ao o estágio de pós-

doutorado no PPGCS não excluem outras que possam vir a serem determinadas pela 

FURG ou CAPES.  

Art. 2°. Poderão ser credenciados como estagiário de pós-doutorado com ou sem 

recebimento de bolsa (voluntário), os portadores do título de Doutor reconhecido no 

país. 

Art. 3°. O estágio de pós-doutorado não acarreta vínculo empregatício.  

Art. 4°.  O estágio seguirá as seguintes normas: 

DA DURAÇÃO  

I. O estágio de pós-doutorado terá duração mínima de 12 meses e máxima de 36 

meses 

II. O estágio poderá ser interrompido a qualquer tempo por insuficiência de 

desempenho do estagiário. 

 

DO SUPERVISOR 

I. Somente os docentes permanentes do PPGCS poderão supervisionar estagiários 

de pós-doutorado; 



II. Os docentes poderão supervisionar apenas um estagiário voluntário, não 

havendo limite para estagiários com bolsa de pós-doutorado. 

III. Os supervisores serão responsáveis perante ao PPGCS pela disciplina oferecida 

pelo estagiário, bem como o plano de trabalho por ele desenvolvido. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DO ESTAGIÁRIO  

I. Conhecer e cumprir as normas vigentes no PPGCS, FAMED, FURG E CAPES. 

II. Oferecer, ao menos uma vez ao ano, uma disciplina com carga horária total de 

30 horas. 

III. Ter permanência mínima de oito horas (voluntário) e 20 horas (bolsista) 

semanais nas dependências da FURG.  

IV. Publicar no mínimo um artigo científico (fator de impacto ≥ 1.0) ao final do 

estágio. 

 

DA INSCRIÇÃO  

Na inscrição dos candidatos ao Pós-Doutorado, será exigida a seguinte documentação: 

I. Requerimento do candidato solicitando vaga para realização do Pós-

Doutorado (Anexo I); 

II. Cópia do CPF 

III. Cópia do RG ou Passaporte 

IV. Comprovante de residência  

V. Cópia do diploma (certificado) do título de doutorado (diplomas 

obtidos fora do Brasil devem ser validados nacionalmente, segundo o 

determinado pela RESOLUÇÃO Nº 3, DE 22 DE JUNHO DE 2016 do 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO; 

VI. Carta de aceite do supervisor vinculado ao PPGCS; 

VII. Declaração de possuir disponibilidade de horas presenciais de acordo 

com o item III DAS OBRIGAÇÕES DO ESTAGIÁRIO 



VIII. Plano de atividades (máximo cinco páginas, espaço 1,5 e fonte Times 

New Roman) contendo: Resumo, introdução, justificativa, objetivos, 

metodologia, fonte de financiamento, cronograma e referências; 

IX. Curriculum Vitae LATTES completo e atualizado constando na base 

de dados do CNPq 

X. Disciplina  com carga horária de 30 horas a ser ministrada no PPGCS, 

com a respectiva Ementa, Plano de Ensino, Bibliografia e Plano de 

ensino.  

Parágrafo único: Toda a documentação deverá fazer parte de um processo a ser 

aberto junto ao Protocolo da FURG para ser encaminhado ao PPGCS. 

DA APROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO 

I. A solicitação será avaliada pela Comissão de Ensino do PPGCS, sendo a sua 

aprovação condicionada ao cumprimento do estabelecido nesta Instrução 

Normativa e considerações sobre a pertinência do estágio levando em conta 

produtividade do supervisor, número de supervisões, disciplinas oferecidas, 

periodicidade da mesma e fomento para pesquisa. 

DO RELATÓRIO FINAL E CERTIFICADO 

I. Ao final do estágio, o pós-doutorando  deverá elaborar um relatório conforme 

o modelo constante no Anexo II. 

II. Tendo cumprido integralmente o estabelecido nesta normativa e após análise 

do relatório final pela comissão de ensino, o estagiário poderá requerer um 

certificado referente ao seu estágio de pós-doutorado.  

 

 

Rio Grande,  06 de maio de 2019 

 

 

Prof. Dr. Pedro Eduardo Almeida da Silva  

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde 



 

 

 

 

Anexo I- Formulário de solicitação de pós-doutoramento  

De : Dr.(a):........................................................................ 

Para:  Coordenação  do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde da FURG 

(PPGCS-FURG) 

Assunto:  solicitação de pós-doutoramento no PPGCS-FURG 

Justificativa da solicitação (entre 100 e 150 palavras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuição do estágio para a consolidação do PPGCS (entre 100 e 150 palavras) 

 

 

 



 

 

 

Vínculo profissional atual 

Data  e Instituição da titulação de doutorado  

Disponibilidade de horário para realização do estágio 

 

Disponibilidade de horário presencial (dependências da FURG para realização do 

estágio 

 

 

 

 

 

Nome e Assinatura  

Rio Grande, .... XXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo II- Modelo de relatório final de estágio 

 

Principais objetivos alcançados (máximo uma página) 

 

Dificuldades para a realização do estágio (máximo uma página) 

 

Cópia do artigo publicado 

 

Cópia do caderno de chamada da disciplina oferecida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


