
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA

RESOLUÇÃO NO. 02/2016, de 13/07/2016

Dispõe  sobre  os  procedimentos  acadêmicos  e
administrativos  relativos  ao  Estágio  Pós-
Doutoral

A Comissão Deliberativa do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Art. 1o.  - Fará jus à Declaração de haver feito um Estágio Pós-Doutoral (também chamado “pós-
doutorado”) no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFRJ (PPGF-UFRJ) o portador de
Diploma  de  Doutorado  reconhecido  ou  revalidado  pelos  órgãos  competentes  do  Ministério  da
Educação brasileiro que:
- for aceito por um docente permanente do PPGF-UFRJ, que se responsabilizará por supervisioná-lo
em seu estágio, conforme os termos do Artigo 2o. desta Resolução;
- tiver obtido a aprovação, pela Comissão Deliberativa do PPGF-UFRJ, do projeto de pesquisa
relativo ao Estágio;
- se comprometer a cumprir o que está disposto nos termos do Artigo 3o. desta Resolução;
- entregar, ao fim do Estágio Pós-doutoral, um relatório das atividades desenvolvidas durante o
Estágio ou a(s)  obra(s) produzida(s) por meio dele,  com uma nota explicativa da relação entre
essa(s) e o projeto de pesquisa com o qual se candidatou;
- ter desenvolvido o mínimo de quatro meses e o máximo de um ano de atividades no âmbito do
Estágio Pós-Doutoral.
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(Das atribuições do Supervisor)

Art.2o. - Caberá ao Supervisor do Estágio Pós-Doutoral:
- ser o interlocutor acadêmico do doutor estagiário, dispondo-se a discutir com ele as pesquisas
desenvolvidas no âmbito do projeto;
- mediar todas as relações entre o Estagiário e a instituição;
- solicitar a Declaração de conclusão do Estágio Pós-Doutoral, ao fim deste;
-  estabelecer  um cronograma de  atividades  para  o  candidato,  descrevendo  suas  atividades  e  a
expectativa de produção.

(Das atribuições do Estagiário)

Art. 3o. - Caberá ao Estagiário Pós-Doutoral:
- discutir e aceitar o cronograma proposto pelo supervisor do Estágio;
- cumprir o que foi proposto no projeto, com ou sem alterações ulteriores;
-  apresentar  os  resultados  do  Estágio  à  Comissão  Deliberativa  do  PPGF-UFRJ,  em forma  de
relatório de atividades e/ou obra(s) resultante(s) destas, com nota explicativa relacionando-as ao
Estágio em questão;
- cumprir o cronograma proposto ao supervisor, concluindo o Estágio no prazo que deve variar
entre 4 (quatro) a 12 (doze) meses, conforme o cronograma aprovado pela Comissão Deliberativa
do PPGF-UFRJ e pelo supervisor.

Parágrafo único: As atividades do Estagiário estão sujeitas ao que está previsto no projeto e ao que
for acordado entre ele e o supervisor.

(Das atribuições do Programa de Pós-Graduação em Filosofia)

Art.4o. - Cabe ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFRJ:
- fornecer a Declaração do Estágio Pós-Doutoral aos que cumprirem as exigências que constam do 
Artigo Primeiro desta Resolução;
-  avaliar, por meio de sua Comissão Deliberativa, os projetos dos candidatos ao Estágio sem bolsa, 
com o fito de autorizar seu ingresso no Estágio Pós-Doutoral, e
- guardar e preservar a memória dos Estágios Pós-Doutorais realizados no seio do Programa, não só
durante a realização destes, como também pelo tempo previsto pela Legislação em vigor.

(Dos casos omissos)
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Art. 5o. - Cabe à Comissão Deliberativa do PPGF-UFRJ arbitrar sobre os casos omissos e sobre as 
situações excepcionais relativas ao Estágio Pós-Doutoral.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2016

Aprovado pela Comissão Deliberativa do Programa  de Pós-Graduação em Filosofia em 13 / julho /
2016.

Aprovado pela Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais
em ___/___/__________.
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Ilm.Sr.Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia,

Eu,  _____________________________________________________________________

(CPF___________________________________),  solicito  ser  aceito  neste  Programa  de  Pós-

Graduação  como  Estagiário  Pós-Doutoral  no  ____________________________semestre  de

____________  ,  para  cumprir  um  cronograma  de  atividades  com  o  término  previsto  para

______________________de____________,  sob  a  supervisão  do(a)  Professor(a)  Doutor(a)

_______________________________________________________________________. 

Declaro, enfim, conhecer e aceitar os termos da Resolução 02 de 2016 do Programa de Pós-

Graduação em Filosofia.

Rio de Janeiro, ________de__________________de_____________.

_________________________________________________
solicitante

_________________________________________________
aceite do Supervisor

__________________________________________________
Coordenador do PPGF-UFRJ
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