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A COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA (CPGMTSP) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS, reunida em 02 de maio de 2019, aprovou as normas que regulamentam o Estágio de 

Pós-Doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical e Saúde Pública 

(PPGMTSP), que devem ser adotadas a partir dessa data:  

 

Art. 1 - Obedecidas as normas da Resolução CONSUNI 04/2011 e de 

acordo com Regulamento do Programa Nacional de Pós-Doutorado (CAPES – Portaria n. 086 

de 03 de julho de 2013), poderão candidatar-se ao estágio de pós-doutorado junto ao PPGMTSP 

os candidatos que se enquadrarem nas seguintes condições: 

I - Ter título de Doutor, obtido em Programas de Pós-Graduação 

recomendados pela CAPES ou com diploma obtido no exterior desde que revalidado segundo a 

legislação brasileira vigente; 

II - Ter concluído o doutorado e não ter vínculo empregatício ou ser 

docente/pesquisador com vínculo empregatício em Instituição de Ensino Superior (IES) ou 

Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) e encontre nas linhas de pesquisa do Programa o vínculo 

científico/tecnológico necessário à continuidade de suas atividades de pesquisa na sua 

instituição de origem.   

III - Ter no Programa um supervisor cuja área de atuação seja condizente 

com a pretensão do candidato. 

IV - Apresentar no ato da candidatura um Plano de Trabalho compatível 

com as linhas de pesquisa do PPGMTSP e que contemple atividades de pesquisa científica, 

tecnológica ou inovação, além de desenvolver atividades de ensino e de extensão.  

Parágrafo § 1º – No caso do candidato vinculado a uma IES/ICT, este 

deverá apresentar documento comprobatório de licença para a realização do estágio, compatível 

com o projeto apresentado. 



Parágrafo § 2º – O candidato ao pós-doutorado poderá ter como supervisor 

o mesmo orientador do seu doutorado. 

 

Art. 2 - Em relação ao Supervisor este deverá atender aos seguintes 

requisitos: 

I - Ser orientador do PPGMTSP e estar apto para orientar doutorado. 

II - Ter sua área de atuação condizente com a pretensão do candidato. 

III - Contar com infraestrutura e financiamentos necessários para a 

execução do projeto de pesquisa proposto. 

 

Art. 3 - Obedecidas as formalidades anteriores, a solicitação será analisada 

por comissão previamente designada pela Coordenadoria do Programa (CPG). A comissão 

deverá emitir parecer baseado nos critérios de avaliação seguintes: 

I - Relevância e mérito técnico-científico da proposta e sua exequibilidade; 

qualidade da proposta quanto ao seu potencial de: gerar conhecimentos relevantes para 

fortalecimento científico; reforçar o grupo de pesquisa; fortalecer o quadro do PPGMTSP; 

estimular a integração de pesquisa em diferentes Programas de Pós-Graduação no país e no 

exterior e formar recursos humanos; 

II - Análise do curriculum vitae do candidato, tendo como pontos centrais a 

produção científica e tecnológica; inserção em grupos de pesquisa, atuação em centros de ensino 

superior com potencial para formação de recursos humanos. 

Parágrafo único – O parecer emitido pela comissão deverá ser apreciado 

em reunião da CPG. 

 

Art. 4 - Quanto a duração do Estágio de Pós-Doutorado, este terá no 

mínimo 3 meses e no máximo 12 meses, com possibilidade de renovação por até 60 meses. 

 

Art. 5 - Das atividades para o período de Estágio Pós-Doutoral: 

I – Realização de pesquisa de qualidade reconhecida nacional e/ou 

internacionalmente, em função do projeto apresentado, com divulgação dos resultados em 

periódicos científicos qualificados na área de Medicina II. 

II - Auxiliar o Supervisor em atividades de ensino, de orientação e/ou 

coorientação no PPGMTSP.  

III - Participar de iniciativas acadêmicas no PPGMTSP/UFG; 



IV - Apresentação de comunicações, palestras e seminários de pesquisa em 

andamento; 

V – Apresentar relatórios semestral e final das atividades desenvolvidas no 

PPGMTSP/UFG, em função do cronograma aprovado e de acordo com o modelo disponível no 

site do Programa. 

Parágrafo Único – O relatório final deverá ser apresentado à Coordenadoria 

do PPGMTSP até 30 dias após o término das atividades do Estágio de Pós-doutorado. 

 

Art. 6 - Os casos omissos serão apreciados pela CPG. 

 

 

Prof. Dra. Regina Maria Bringel Martins  

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical e Saúde Pública do 

IPTSP/UFG 

. . . 



ANEXO 1 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO DE PÓS-DOUTORADO - PPGMTSP 

Nome do Estagiário: ____________________________________________________________ 

Supervisor: ___________________________________________________________________ 

Período: ______________________________________________________________________ 

Bolsa: ________________________________________________________________________ 

  

       I - Título do projeto:  

Principais objetivos do projeto original: 

Objetivos específicos: 

Obs.: Se houve alguma alteração em relação ao projeto inicial, justificar: 

 

  II - Principais etapas executadas no período visando ao alcance dos objetivos: 

 

III - Apresentação sucinta da metodologia da pesquisa: 

  

IV – Apresentação/discussão dos principais resultados obtidos e conclusão, deixando claro o 

avanço teórico, experimental ou prático obtido pela pesquisa (os resultados formais - 

publicações - serão solicitados no item IX): 

 

V - Relacione os principais fatores negativos e positivos que interferiram na execução do 

projeto: 

 

VI - Formação de Recursos Humanos para a Pesquisa. Preencha o quadro abaixo, informando o 

número de orientandos no período (anexar comprovantes): 

      Modalidade* 

 

 

Apoio 

Graduação 

 

   PIBIC/          OUTRA 

   PIVIC                                  

 

Aperfeiçoa- 

mento 

 

Mestrado 

 

Doutorado 

 

 

 

TOTAL 

CNPq                               

CAPES      

Outras(**)      

Sem-bolsa      

TOTAL      

 (*) Para cada nível informar nome do(s) orientado(s), título e situação (em andamento, concluída, data 

da aprovação) no período. 

(**) Informar a agência/empresa financiadora. 

 

____________________________________________________________________________________ 



VII - Relacionar outras formas de apoio ao projeto de pesquisa, incluindo a obtenção de 

auxílios junto a órgãos de fomento nacionais, internacionais e/ou estrangeiros: 

_____________________________________________________________________________ 

VIII – Parcerias nacionais e internacionais efetivamente ocorridos em função do projeto. 

 

Nome 

 

Especialidade 

 

Instituição 

 

País 

Tipo de 

Colaboração 

 

 

    

 

 

    

 

_____________________________________________________________________________ 

IX - Informe os trabalhos publicados e/ou aceitos para publicação no período, relacionados 

com o projeto em pauta: livros, capítulos de livros, artigos em periódicos nacionais e 

internacionais, etc. Incluir também resumos em congressos, reuniões científicas e 

semelhantes: 

     

X - Patente ou registro de invenção ou técnica (informar o título, se a patente é nacional, 

internacional ou “joint ventures” e outros dados que julgar adequados): 

   

XI – Atividades de ensino de graduação e extensão no IPTSP e pós-graduação no PPGMTSP: 

    

XII – Informe outras atividades científicas, de ensino e extensão que julgar pertinentes no 

período:      

 

 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração ficando responsável pela exatidão e 

veracidade das informações contidas neste relatório e ciência do conteúdo do mesmo. 

 

 

Goiânia, _____de ______________ de ________. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Assinatura do Pós-Doutorando                                           Assinatura do Supervisor 

 


