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RESOLUÇÃO Nº 27, DE 13 DE ABRIL DE 2016.
Regulamenta o Estágio de Pós-Doutorado na UFMS.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
Fundação Universidade Federal  de Mato Grosso do Sul,  no uso de suas atribuições  legais  e 
considerando a necessidade de regulamentar, no âmbito da UFMS, o estágio de pós-doutorado, 
resolve, ad referendum:

Art.  1º  O Estágio de Pós-Doutorado na Fundação Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul tem por finalidade possibilitar a consolidação e a atualização dos conhecimentos 
de portadores do título de Doutor, por meio de estágio acadêmico e desenvolvimento de projetos 
de  pesquisa,  com  prazo  determinado,  junto  aos  Cursos  de  Pós-Graduação  sticto  sensu, 
recomendados pela Capes.

Parágrafo único. Os Cursos de Pós-Graduação stricto sensu, que nas avaliações tiverem 
seus conceitos reduzidos e forem descredenciados, poderão completar as atividades do Plano de 
Trabalho de Pós-Doutorado em vigência, sendo vedado o recebimento de novos candidatos.

Art. 2º  Poderão se candidatar ao Estágio de Pós-Doutorado na UFMS, portadores do 
título de doutor, conforme os seguintes requisitos:

I – pesquisador com até cinco anos de conclusão do curso de doutorado; e
II – pesquisador com mais de cinco anos de conclusão do curso de doutorado que 

possui regularidade e boa qualidade em sua produção científica nos últimos cinco anos.

Parágrafo único.  A juízo do Colegiado de Curso de Pós-Graduação o candidato ao 
Estágio poderá ser portador de título de Doutor da própria UFMS.

Art. 3º  Poderão atuar no Estágio de Pós-Doutorado, como supervisores, os docentes 
vinculados aos Cursos de Pós-Graduação stricto sensu da UFMS, com significativa produtividade 
científica, reconhecida liderança em sua área de conhecimento e vínculo com a UFMS. 

Art.  4º   Na  inscrição  dos  candidatos  ao  Pós-Doutorado  será  exigida  a  seguinte 
documentação:

I - ficha de inscrição preenchida;
II - cópia de documento de identidade;
III - cópia do Histórico Escolar do Doutorado ou cópia do Diploma de Doutorado;
IV - Currículo na Plataforma Lattes/CNPq;
V - Projeto de Pesquisa com cronograma, que se aprovado deverá ser cadastrado na 

Coordenadoria de Pesquisa/Propp; 
VI  -  carta  de  aceite  do  supervisor  pretendido  vinculado  ao  Programa  de  Pós-

Graduação; e
VII – caso estrangeiro, cópia do passaporte com visto de estudante (temporário).

§ 1º  O projeto e a documentação do candidato serão examinados por uma Comissão 
de Análise de Propostas, composta por três docentes do Curso.
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§ 2º  O Estágio de Pós-Doutorado aprovado pelo Colegiado de Curso deverá ter  um 
docente Supervisor a ele vinculado, escolhido de comum acordo com o candidato e designado 
pelo Colegiado de Curso. 

§ 3º  O Coordenador de Curso comunicará tal aprovação à Divisão de Bolsas de Pós-
Graduação (DIBP/Propp), especificando o título do projeto, sua relação com uma das linhas de 
pesquisa do Curso, bem como seu autor, instituição de origem, duração prevista, data de início e 
fim, o supervisor designado para o projeto, fonte de financiamento ou justificativa que demonstre 
o caráter excepcional da aprovação do candidato sem bolsa de órgão de fomento. 

§  4º   Os  Colegiados  de  Curso  poderão  estabelecer  exigências  que  lhes  sejam 
peculiares, objetivando o aperfeiçoamento do Estágio de Pós-Doutorado.

Art. 5º  A duração do Estágio de Pós-Doutorado será de quatro a doze meses, podendo ser 
prorrogado, até atingir o limite máximo de sessenta meses, a critério do Colegiado de Curso.

Parágrafo único.  Os prazos poderão ser, excepcionalmente, modificados, a juízo do 
Colegiado  de  Curso,  por  motivos  acadêmicos  e  quando  aplicável,  se  isto  for  previsto  na 
concessão da bolsa pelos órgãos de fomento.

Art. 6º  A prorrogação deverá ser solicitada ao Colegiado de Curso até trinta dias 
antes do término da vigência do estágio, por meio de formulário específico, em que constará:

I – relatório das atividades de pesquisa programadas e efetivamente realizadas;
II – lista de trabalhos publicados e em publicação; e 
III – proposta para o próximo período e cronograma de execução.

Parágrafo único.  Caso aprovada pelo Colegiado de Curso, a prorrogação deverá ser 
informada à Divisão de Bolsas de Pós-Graduação (DIBP/Propp), por meio de Comunicação Interna.

Art. 7º A participação em Estágio de Pós-Doutorado não gera vínculo empregatício 
ou funcional entre o pós-doutorando e a UFMS.

§ 1º  Em casos excepcionais, os Colegiados de Curso poderão aprovar Estágio de 
Pós-Doutorado  para  os  quais  o  candidato  não  tenha  bolsa  de  instituição  de  fomento  para 
execução do projeto.

§ 2º  O pós-doutorando não terá direito a qualquer remuneração por suas atividades 
na UFMS, tanto nos casos em que o Estágio se realize com bolsa de instituição de fomento,  
como nos casos em que o Estágio se realize sem bolsa.

§ 3º   Durante  o desenvolvimento  do projeto,  o pós-doutorando poderá utilizar  os 
serviços técnicos e acadêmicos da Universidade.

Art. 8º  O desenvolvimento do Estágio de Pós-Doutorado será acompanhado pela 
Coordenação  de  Curso  em  que  o  Estágio  se  realiza,  por  meio  de  relatórios  anuais  de 
atividades e de resultados e demais produtos previstos no projeto aprovado.
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Art. 9˚  O bolsista poderá ser desligado no âmbito do programa de Pós-Graduação 
a qualquer tempo, em casos de desempenho insuficiente, desistência, abandono, interrupção 
ou finalização da vigência da bolsa ou Projeto.

Parágrafo único.  O bolsista somente será desligado após deliberação do Colegiado 
de Curso, mediante solicitação fundamentada do Supervisor.

Art.  10.   Ao término do Estágio será exigido um relatório circunstanciado das 
atividades desenvolvidas incluindo, no mínimo, uma publicação em revista especializada na 
área, com o nível mínimo de Qualis B5, ou comprovante de submissão, emitido pela revista, 
citando a identificação da tramitação da publicação,  e/ou processo passível de registro de 
propriedade intelectual.

§ 1º  O relatório final deverá ser submetido à apreciação do Colegiado de Curso, 
até trinta dias após o encerramento do Estágio de Pós-Doutorado. 

§ 2º  Após aprovação do relatório será expedido o Certificado de Conclusão de 
Pós-Doutorado  na  respectiva  área  do  Curso  de  Pós-Graduação,  mediante  solicitação 
fundamentada  do Supervisor  em formulário  específico,  com anuência  do Coordenador  de 
Curso, à Divisão de Bolsas de Pós-Graduação (DIBP/Propp).

Art.  11.   Toda  produção  bibliográfica,  técnica,  artística  ou  de  divulgação 
decorrente do estágio de Pós-Doutorado deverá mencionar, necessariamente, a condição de 
pós-doutorando da UFMS, quando aplicável.

§ 1º  No caso de geração de uma inovação protegida, a UFMS será a detentora da 
propriedade  intelectual,  e  será  enquadrada  nos  termos  previstos  pelo  órgão  competente, 
vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.

§ 2º  Benefícios que resultem de bolsas externas concedidas ao pós-doutorando, 
incluindo  materiais  de  consumo e  permanentes,  serão  incorporados  à  UFMS,  ao final  do 
período do Estágio.

Art. 12.  Caso o Estágio de Pós-Doutorado esteja vinculado à concessão de bolsas 
de órgãos de fomento, deverão ser atendidas as disposições previstas em editais, regulamentos 
e demais normas aplicáveis.

Art. 13.  Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Curso, no âmbito de 
sua competência.

Art 14.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 15.  Fica revogada a Resolução nº 13, de 6 de maio de 2009.

JEOVAN DE CARVALHO FIGUEIREDO
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