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 REGULAMENTO DE ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL NO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

   

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Estadual 

de Montes Claros (Unimontes), no uso de suas atribuições, regulamenta o Estágio Pós-

Doutoral. 

 

Art. 1º — O presente Regulamento tem por base as diretrizes e normas do Programa Nacional 

de Pós-Doutorado (PNPD) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior 

(CAPES), como também o Regimento Geral da Unimontes, o Projeto Pedagógico e o 

Regulamento do Programa. 

 

Art. 2º — O Estágio Pós-Doutoral, ou Pós-Doutorado, no âmbito do PPGE tem como objetivos:  

(a) Promover a realização de estudos e de pesquisa de alto nível; 

(b) Fortalecer os grupos de pesquisa liderados por professores pertencentes ao corpo 

docente; 

(c) Promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em atividades, 

estimulando sua integração com projetos de pesquisa desenvolvidos pelo PPGE. 

 

Art. 3º — Entende-se por Estágio Pós-Doutoral as atividades de pesquisa realizadas junto ao 

PPGE por portador do título de Doutor, acompanhado por um professor supervisor. 

 

Art. 4º — O Estágio Pós-Doutoral poderá incluir atividades de ensino tanto em curso de Pós-

Graduação quanto de Graduação, desde que devidamente acompanhadas pelo professor 

supervisor. 

 

Art. 5º — A duração do Estágio Pós-Doutoral será de no mínimo 6 (seis) e de no máximo 12 

(doze) meses. 

 

Art. 6º — A Universidade Estadual de Montes Claros não se obriga a fornecer recursos 

materiais e financeiros destinados à realização das atividades de pesquisa previstas no plano de 

trabalho do candidato ao Estágio Pós-Doutoral, limitando-se a disponibilizar a infraestrutura já 

http://www.posgraduacao.unimontes.br/
http://www.posgraduacao.unimontes.br/ppge
mailto:ppge@unimontes.br


 

Universidade Estadual de Montes Claros 

Centro de Ciências Humanas 

Programa de Pós-Graduação em Educação 
 

   

 

 

Avenida Rui Braga, s/n — Prédio 2, Sala 23 — Vila Mauricéia — Montes Claros / MG — CEP: 39401-089  2 
http://www.posgraduacao.unimontes.br ppge@unimontes.br (38) 3229-8240 

 

existente no Programa de Pós-Graduação em Educação. 

 

Art. 7º — Somente o professor integrante do corpo docente do PPGE poderá supervisionar 

Estágios Pós-Doutorais em sua linha de pesquisa, cabendo-lhe a responsabilidade pelo 

acompanhamento e garantias de infraestrutura material e disponibilidade técnica para a 

realização do projeto. 

 

Art. 8º — Poderão realizar o Estágio Pós-Doutoral no PPGE os portadores do título de doutor, 

que tenham condições de assumir, em tempo integral, as suas atividades junto ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação, conforme o seu plano de trabalho. 

 

Art. 9º — A candidatura ao Estágio Pós-Doutoral no Programa será de forma individual, por 

fluxo contínuo, mediante envio de proposta para a Coordenação do Programa. 

 

Art. 10º — A proposta deve ser acompanhada dos seguintes documentos: 

(a) Requerimento contendo dados pessoais, profissionais e acadêmicos; explicitando a linha 

de pesquisa a qual pretende se inserir e o nome do professor que pretende como 

supervisor; 

(b) Comprovação de titulação — cópia do diploma ou ata de defesa de Doutorado emitidos 

por instituição avaliada pela CAPES, com cursos reconhecidos pelo CNE/MEC; 

(c) Carta de aceite elaborada e assinada pelo supervisor; 

(d) Plano de trabalho que conste  

(i) as disciplinas que pretende ministrar em colaboração com o supervisor, se for o caso; 

(ii) coorientações que pretende realizar; 

(iii) atividades de pesquisa a serem desenvolvidas;  

(iv) quantitativo e detalhamento de publicações bibliográficas pretendidas — artigos por 

estratos do Qualis-CAPES, livro, capítulo de livro, trabalho apresentado e publicado 

em anais de eventos; 

(v) atividades de cooperação institucional, se for o caso, por exemplo: desenvolvimento 

de projetos, participação em ações específicas de Programa de Pós-Graduação em 

outra instituição ou na instituição que possui vínculo formal, participação em grupo 

de pesquisa vinculado a outra instituição que possui vínculo formal; 

(e) Projeto de Pesquisa compatível com o escopo do Programa e à linha de pesquisa de 
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ingresso, e em aderência à produção intelectual do supervisor, contendo o cronograma 

compatível com o prazo da proposta; 

(f) Currículo Lattes para pesquisadores brasileiros, atualizado no mês de envio da proposta. 

Para pesquisadores estrangeiros, deverá ser elaborado o currículo conforme o Anexo III 

da Portaria CAPES n. 86, de 3 de julho de 2013, ou outro documento normativo que 

venha a ser publicado posteriormente. 

 

Art. 11º — Recebida a proposta de Estágio Pós-Doutoral, a Coordenação do Programa 

encaminhará para a Comissão de Seleção. 

 

Art. 12º — Na análise da proposta, a Comissão de Seleção se pautará  

(i) no aceite do professor para supervisionar o Estágio; 

(ii) na aderência do Projeto de Pesquisa ao escopo do Programa, à linha de pesquisa que 

pretende se inserir e à produção intelectual do professor indicado como supervisor; 

(iii) na exequibilidade do Plano de Trabalho; 

(iv) no tempo de dedicação ao Estágio, informado no requerimento; 

(v) na produção intelectual do candidato.  

 

Art. 13º — A Comissão de Seleção submeterá sua análise ao Colegiado do Programa, indicando 

aprovação ou reprovação da proposta. 

 

Art. 14º — Após aprovação pelo Colegiado do PPGE, o Estagiário será formalmente vinculado 

ao Programa via trâmite da Secretaria Geral da Unimontes. 

 

Art. 15º — O pós-doutorando ficará vinculado à Unimontes por meio do Programa de Pós-

Graduação em Educação e terá direito à utilização dos serviços de biblioteca, restaurante 

universitário, instalações, bens e serviços necessários ou convenientes ao desenvolvimento de 

seu projeto de pesquisa. 

 

Art. 16º — É vedado ao pós-doutorando: 

(a) Exercer quaisquer atividades administrativas; 

(b) Ser responsável por disciplina ou por turma de pós-graduação ou de graduação; 

(c) Ser orientador de dissertação ou de qualquer outro trabalho de conclusão de curso; 
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Art. 17º — As atividades desenvolvidas pelo pós-doutorando serão, sem exceção, de caráter 

voluntário, em conformidade com a Lei Federal n. 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, não 

cabendo à Unimontes, em qualquer hipótese, admissão de vínculo empregatício ou 

responsabilidade por remuneração, tampouco responsabilidade por indenizações reclamadas 

em virtude de eventuais danos ou prejuízos decorrentes das atividades realizadas no Estágio 

Pós-Doutoral. 

 

Art. 18º — Finalizado o Estágio Pós-Doutoral, o pós-doutorando deverá apresentar à 

Coordenação do PPGE, no prazo de trinta dias, um relatório circunstanciado sobre as atividades 

desenvolvidas, devidamente avalizado pelo supervisor e, constando anexa, a produção 

intelectual. Feita a análise, a Coordenação poderá indicar aprovação ou reprovação do Estágio. 

 

Parágrafo 1º — A produção intelectual precisa conter, obrigatoriamente, a submissão ou 

publicação de artigo em periódico do estrato A do Qualis-CAPES, sendo: (i) uma submissão 

ou publicação para Estágio de 6 (seis) meses ou (ii) duas submissões ou publicações para 

Estágio de 12 (doze) meses. 

 

Art. 19º — A Coordenação submeterá sua análise para a apreciação do Colegiado do PPGE. 

 

Art. 20º — No caso de aprovação pelo Colegiado, a Coordenação encaminhará o pedido de 

certificado para a Secretaria Geral da Unimontes. 

 

Art. 21º — O pós-doutorando poderá, mediante justificativa fundamentada, solicitar ao 

Colegiado do Programa a reconsideração da decisão de reprovação de seu Estágio no prazo de 

até 10 dias após a comunicação pela Coordenação do PPGE. 

 

Art. 22º — No caso de Estágio Pós-Doutoral com auxílio concedido ao PPGE, pela CAPES ou 

por outra agência de fomento, será publicado Edital de Seleção, respeitando-se este 

Regulamento e em concordância com critérios estabelecidos pela agência do auxílio.  

 

Art. 23º — Compete ao Colegiado do Programa decidir sobre os casos omissos neste 

Regulamento, em conformidade com os Regulamentos do Programa e da Unimontes e das 

Orientações da CAPES sobre o Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD). 
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Art. 24º — Este Regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelo Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEx) da Universidade Estadual de Montes Claros. 

 

Montes Claros, 3 de março de 2022. 
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