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EDITAL PARA PROCESSO DE ESTÁGIO DE PÓS-DOUTORADO 2020 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL 
 
 

O Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências da Universidade 

Cruzeiro do Sul, CONCEITO 6 (CAPES), abre inscrições para uma bolsa de pós-doutoramento 

no referido programa. 

 
O candidato deverá preencher os requisitos exigidos nas normas específicas e 

apresentar sua candidatura até o dia 18 de fevereiro de 2020. 

 

Os documentos listados nas normas deverão ser encaminhados até o dia 18 de fevereiro de 

2020 para a secretaria de pós-graduação e pesquisa.  

Endereço: Rua Galvão Bueno, 868, 10º andar Bloco – CEP: 01506-000 – Bairro: Liberdade – 

Cidade: São Paulo  

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital. 
 
 
 

São Paulo, 31 de janeiro de 2020. 
 

 

Profa. Dra. Edda Curi 
Coordenadora do Programa de Pós-graduação  

Stricto Sensu em Ensino de Ciências 
Universidade Cruzeiro do Sul 
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NORMAS PARA PARTICIPAÇÃO EM PÓS-DOUTORAMENTO 

UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL 

 
1. Documentos para participação em Pós Doutoramento na Cruzeiro do Sul 

Os documentos a seguir servirão de base como critérios de pontuação para seleção para o Pós Doutorado 

solicitado. Devem ser encaminhados à Secretaria do Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências: 

a) Ofício com solicitação de realização de estágio pós doutoramento, 

b) Projeto de pesquisa com cronograma, 

c) Cronograma de proposta de 2 publicações em periódicos da área em publicações na área de 

ensino qualis, no mínimo A3, durante o período de doutoramento.  

d)  Cronograma de ações de apoio ao Programa em atividades junto a alunos da pós graduação, em 

seminários, co-orientações, captação de recursos durante o período de 12 meses do estágio. 

e) Carta de aceite do supervisor, com destaque que concorda com todas as ações propostas pelo 

candidato. 

f) Diploma de doutorado.  (Caso o candidato ainda não o tenha pode ser a ata de defesa.) 

g) Currículo lattes atualizado com comprovantes dos 3 últimos anos. 

h) Cópia de histórico escolar dos cursos de Doutorado. 

 

2. Critérios de pontuação para seleção para o Estágio de Pós Doutorado 

a) Totalidade dos documentos solicitados no item 1, incluindo a carta de aceite do supervisor.  (valor 

10,0 pontos) 

b) Duas publicações em periódicos da área de ensino, especificadas no currículo e com 

comprovação, dos últimos 3 anos, categorizados como Qualis A3, no mínimo. (ou na 

categorização antiga B1) (valor 10, 0 pontos por artigo) 

c) Proposta de ações (valor 10,0 pontos) 

d) Projeto de Pesquisa. (valor 10,0 pontos) 

e) Diploma de doutorado (10,0 pontos). (apenas se o candidato apresentar o documento) 

Será aprovado o candidato que obtiver pelo menos 50 pontos.  
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      3. Observações:  

a. O estágio de pós doutorado não estabelece vínculo empregatício com a Universidade Cruzeiro 

do Sul e não demanda pagamento de mensalidades.  

b. O projeto deverá seguir as diretrizes éticas estabelecidas no regimento dos Programas de Pós 

Graduação da Universidade quanto à realização de pesquisas e o regulamento do Programa de 

Ensino de Ciências. 

c. Caberá a uma comissão (interna ou externa) indicada pela coordenação do Programa avaliar a 

solicitação com a documentação comprovada e se pronunciar favoravelmente ou não à 

solicitação do estágio, mediante os critérios estabelecidos e ratificar o nome do professor do 

Programa que fará a supervisão do estágio. 

d. O prazo para realização do estágio é de 12 meses a partir da aprovação do pedido, podendo 

ser prorrogado por mais 12 meses de acordo com solicitação do estagiário, mediante parecer 

de supervisor e aprovação do colegiado. 

e. O supervisor tem que ser professor credenciado no Programa de Doutorado. 

f. A bolsa de pós doutoramento fornecida pela CAPES tem validade de doze meses. 

 

4. Certificação 

 

A certificação se dará mediante a análise, pela coordenação do programa, de relatório final entregue 

até 60 dias após a conclusão do estágio com a síntese de todas as atividades realizadas, comprovadas 

e assinadas pelo supervisor do Estágio, além da comprovação de publicação efetivada dos dois artigos 

previstos no plano de ações. (Um dos artigos poderá ainda estar no aguardo de aprovação/publicação, 

desde que a publicação seja efetivada ao longo dos seis meses imediatos após o término do estágio). 

 

5. Regulamento para bolsa CAPES de Pós Doutoramento - PORTARIA Nº 086, DE 03 DE JULHO 

DE 2013 

 

Art. 5° Do candidato a bolsista exige-se: 

I – possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos avaliados pela 

CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este 

deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação; 
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II – disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, currículo com 

histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e tecnológicos de impacto 

e/ou prêmios de mérito acadêmico, conforme anexo deste Regulamento;  

IV – não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 

V – O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades: 

a) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem vínculo 

empregatício; 

b) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício; 

c) ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino superior 

ou instituições públicas de pesquisa. 

§ 1º O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço residencial no 

exterior no momento da submissão da candidatura. 

§ 2º Professores substitutos poderão ser aprovados na modalidade “a” do inciso V, sem prejuízo de 

suas atividades de docência, após análise e autorização do Programa de Pós-Graduação. 

§ 3º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso V deverão apresentar comprovação de 

afastamento da instituição de origem, por período compatível com o prazo de vigência da bolsa. 

§ 4º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso V não poderão realizar o estágio pós-

doutoral na mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício. 

Para os bolsistas aprovados nas modalidades “a” e “b”, o período de duração da bolsa será de doze 

meses, podendo ser renovada anualmente até atingir o limite máximo de 60 (sessenta) meses. 

Para os candidatos aprovados na modalidade “c”, o período máximo de duração da bolsa será de 12 

meses, sem possibilidade de renovação. 

 

Art. 6º Do bolsista exige-se: 

I- elaborar Relatório de Atividades Anual a ser submetido à aprovação do Programa de Pós-

Graduação e encaminhar Relatório Final em até 60 (sessenta) dias após o encerramento da 

respectiva bolsa; 

II– dedicar-se às atividades do projeto; 

III – restituir à CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada a não observância das 

normas do PNPD, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, circunstância alheia a sua vontade 

ou doença grave devidamente comprovada e fundamentada. A avaliação dessas situações fica 
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condicionada à análise e deliberação pela Diretoria Executiva da CAPES, em despacho 

fundamentado. 

 

Regulamento - bolsa CAPES - de Pós-Doutoramento: 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regul

amento_PNPD.pdf 
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