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Procedimentos para solicitar estágio pós-doutoral sem bolsa 
 

A solicitação de inclusão no PPD-UFU deverá ser encaminhada por um docente 

responsável, denominado supervisor de estágio pós-doutoral, com título de doutor, para 

aprovação pelo Colegiado do PPG. 

Não serão aceitos documentos enviados por e-mail. 

A proposta de estágio de pós-doutoral deve conter os seguintes documentos: 

1. Projeto de pesquisa com cronograma; 

2. Plano de atividades com cronograma (para 12 meses), incluindo explicitamente 

o nome do supervisor sugerido, atividades de auxílio ao ensino e à extensão e o 

grupo de pesquisa ao qual pretende se integrar, justificando a escolha do grupo e 

como será a atuação; 

3. Descrição do período de realização; 

4. Descrição das necessidades de materiais, de utilização de espaços físicos, 

laboratórios ou outros insumos ou materiais a serem contrapartida da UFU, se 

couber; 

5. Declaração de concordância do Diretor da Unidade Acadêmica onde o estágio 

será realizado quanto às necessidades descritas no item 4, se couber; 

6. Cópia atualizada do Currículo Lattes; 

7. Cópia de documento de identidade válido com foto, preferencialmente RG; 

8. Cópia do CPF; 

9. Cópia frente e verso do diploma do título de Doutor (sem cortes);  

10. Declaração com a carga horária semanal a ser dedicada ao Pós-Doutorado, 

especificando as atividades a serem realizadas; 

11. Manifestação da instituição de ensino, pesquisa ou empresa onde trabalhe, 

quando houver tal vínculo, concordando com os termos de afastamento ou 

necessidade de dedicação às atividades do estágio de pós-doutorado; e 

12. Termo de Compromisso (Anexo I) e Declaração de Reconhecimento de 

Propriedade Intelectual (Anexo II); 

13. Comprovante de residência; e 

14. Comprovante de registro no ORCID (https://orcid.org). 

15. Carta de compromisso 

Após aprovação os seguintes documentos deverão ser apresentados: 

• Requerimento de matrícula devidamente assinado; 

• Registro Civil 

• Título de Eleitor com comprovante   

• RG 

• Diploma de Doutorado frente e verso sem cortes 

• CPF 

• Cerificado de reservista, se do sexo masculino; 

• Manifestação da instituição de ensino, pesquisa ou empresa onde trabalhe, 

quando houver tal vínculo, concordando com os termos de afastamento ou 

necessidade de dedicação às atividades do estágio de pós-doutorado (modelo 

termo de ciência); 

https://orcid.org/

