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NORMAS PARA ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL JUNTO AO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 
Dispõe sobre as normas para estágio 

pós-doutoral junto ao Programa de 

Pós-Graduação em Agronomia da 

Universidade Federal de Goiás. 

A Coordenadoria Geral do Programa de Pós-Graduação (CPG) em 

Agronomia da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições legais, 

estatutárias e regimentais, reunido em sessão plenária realizada no dia 02 de junho de 2021,  

 
RESOLVE: 

 

Art. 1º Esta Norma regulamenta e estabelece os trâmites necessários para 

o cadastramento e execução do estágio Pós-Doutoral junto ao Programa de Pós-Graduação 

em Agronomia da Universidade Federal de Goiás. 

Art. 2º As atividades de pós-doutorado na UFG são regulamentadas pela 

Resolução CONSUNI 04/2011, disponível em: https://prpg.ufg.br/p/25235-pos-doutorado-

na-ufg. 

Art. 3º De acordo com o artigo 7° da Resolução CONSUNI 04/2011, o 

pós-doutorando ficará vinculado à UFG por meio de cadastro específico, podendo utilizar 

os serviços acadêmicos oferecidos pela Universidade, segundo a regulamentação dos órgãos 

competentes. 

Art. 4º O requerimento de inscrição dos candidatos ao Pós-Doutorado será 

instruído com a seguinte documentação: 

 

I. Carta de Aceitação do Supervisor (modelo livre); 

II. Declaração de dedicação em tempo integral às atividades a serem 

desenvolvidas no período, quando for o caso (modelo livre); 

III. Se possuir vínculo empregatício, apresentar, obrigatoriamente, 

documento oficial de anuência de suas atividades pelo período de 

realização do Pós-Doutorado; 
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IV. Projeto de pesquisa, com respectivo plano de atividades, conforme 

padrão CAPES/CNPq, que será desenvolvido no período (máximo 

de 20 páginas); 

V. Comprovar a publicação mínima de 2 (dois) artigos científicos em 

periódicos indexados na área das Ciências Agrárias I com JCR ≥ 

0,5 pelo período de até 2 (anos) anos imediatamente anterior à 

solicitação de cadastro; 

VI. Currículo Lattes, constante na base de dados do CNPq; 

VII. Comprovante de concessão de bolsa ou recursos financeiros para 

execução do projeto; 

VIII. Comprovante do título de doutor; 

IX. Formulário preenchido no site da PRPG disponível 

(https://prpg.ufg.br/p/25235-pos-doutorado-na-ufg).  

Art. 5º A duração do estágio de pós-doutorado será de no mínimo 3 (três) 

e no máximo 48 (quarenta e oito) meses.  

Parágrafo único. Por recomendação do supervisor e anuência da 

Comissão Administrativa do programa de pós-graduação em Agronomia, o prazo máximo 

poderá, excepcionalmente, ser ampliado levando-se em consideração o período de concessão 

da bolsa por parte das agências de fomento. 

Art. 6º O processo do candidato à vaga de Pós-Doutorado deverá ser 

aprovado pela Comissão Administrativa do Programa de Pós-Graduação em Agronomia. 

Tendo, portanto, seu efetivo cadastro, após sua aprovação e posterior envio da documentação 

à PRPG. 

Art. 7º Caberá ao pós-doutorando e ao supervisor a responsabilidade de 

obter os recursos necessários para o desenvolvimento da pesquisa e para sua manutenção 

junto às instituições promotoras de ciências como CNPq, FINEP, CAPES ou fundações 

congêneres tanto nacionais como internacionais. 

Art. 8º Para estágios superiores ao interstício de 12 meses, o pós-

doutorando deverá, a cada 12 meses, submeter a Comissão Administrativa do PPGA, o 

relatório parcial das atividades realizadas, em que o parecer será emitido pelo representante 

da área de concentração, avaliando o mérito do mesmo em relação ao projeto apresentado 

com as atividades desenvolvidas.  

§ 1º Em caso de reprovação do relatório parcial, o pós-doutorando será 

desligado 

Art. 9º Ao concluir o estágio, o pós-doutorando deverá apresentar, em 

audiência pública, organizada e presidida pelo professor supervisor e com a participação de 

dois docentes do programa, os resultados da pesquisa executada durante o estágio de pós-

doutorado, os quais irão avaliar o relatório final e o mérito do projeto desenvolvido emitindo 

parecer Aprovado ou Reprovado.  

§ 1º A aprovação do estágio pós-doutoral superior e ou igual ao interstício 

de 12 meses será condicionada a inclusão da versão final, na integra, de pelo menos um 

artigo científico, resultado do projeto desenvolvido ao longo do estágio no PPGA, com a 
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carta de submissão em periódico que tenha fator de impacto mensurado na área das ciências 

agrárias I, com JCR ≥ 0,5.  

§ 2º O(s) artigo(s) científico(s) que trata o parágrafo anterior deverá(ão) 

contar obrigatoriamente com a coautoria do docente supervisor e preferencialmente com 

discentes de pós-graduação e graduação.  

§ 3º O professor supervisor, quando da audiência pública, elaborará ata de 

sessão, a qual deverá ser também assinada pelo pós-doutorando e pelo Coordenador do 

Programa de Pós-Graduação. 

§ 4º Cumpridas todas as exigências regimentais, o pós-doutorando 

receberá um certificado de estágio de pós-doutorado, emitido pela Pró-Reitoria de Pós 

Graduação – PRPG da UFG. 

Parágrafo único. Ao solicitar a realização de audiência pública o pós-

doutorando deverá encaminhas à secretaria do PPGA o relatório final e a indicação dos 

membros que irão compor o referido ato com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Art. 10º Caberá ao supervisor, em caso de desempenho insatisfatório, 

solicitar justificadamente o desligamento do pós-doutorando, competindo à respectiva 

Comissão Administrativa deliberar a respeito. 

Art. 11º Quando for o caso, o pós-doutorando deverá assinar Termo de 

Rateio dos direitos relativos à propriedade industrial ou intelectual concernente ao 

desenvolvimento de produtos ou processos, em razão dos resultados obtidos nas atividades 

de Pós-Doutorado. 

Parágrafo único. Em caso de desligamento, a coordenadoria comunicará 

a decisão à PRPG. 

Art. 12. Convalidar estágios de pós-doutorados realizados em data anterior 

à 02/06/2021, dispensando-se a exigência de audiência pública e publicação de artigos 

científicos nos termos dispostos por esta resolução.  

Parágrafo único. Devendo neste caso apresentar o relatório final para a 

devida avaliação pela Comissão de Administrativa do PPGA. 

Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria de Pós-

Graduação do PPG em agronomia.  

Art. 14. Esta Norma entra em vigor na data de sua aprovação. 

 


