BOAS PRÁTICAS PARA O ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E GESTÃO DO
CONHECIMENTO

1 Estágio Pós-Doutoral

O Estágio Pós-Doutoral compreende atividades de pesquisa realizadas junto
ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento
(PPGEGC) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), por portador de título
de Doutor, acompanhado por um supervisor (Resolução Normativa Nº 36/CUn, de 31
de outubro de 20131).

2 Missão do Estágio Pós-Doutoral

O Estágio Pós-Doutoral do PPGEGC tem por missão criar condições para a
incorporação do Pós-Doutorando a grupos de pesquisa, ampliando sua capacidade
de pesquisa e formação, contribuindo para a produção intelectual e acadêmica do
Programa.

3 Visão do Estágio Pós-Doutoral

Aprimorar o Pós-Doutorando em sua formação pessoal e profissional voltada a
pesquisa e a docência.

4 Objetivos do Estágio Pós-Doutoral no PPGEGC

a) Ampliar a capacidade de pesquisa e formação do Pós-Doutorando:
•

Participação em grupo de pesquisa liderado pelo professor supervisor;

•

Realização de tutoria nas disciplinas da Pós-Graduação, ministradas pelo
professor supervisor ou outras disciplinas de interesse do PPGEGC, com
anuência do professor supervisor;
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•

Realização de estágio docência nas disciplinas da Graduação ministradas
por professor do PPGEGC com a anuência do professor supervisor;

•

Coorientação de trabalhos de mestrado e doutorado;

•

Participação em bancas de graduação, especialização, mestrado e
doutorado;

•

Desenvolvimento

de

trabalhos

para

publicação

em

periódicos

especializados, congressos nacionais e internacionais, livros e capítulos de
livros, dentre outros.
b) Difundir o PPGEGC e o grupo de pesquisa em que está inserido:
•

Participação em eventos científicos nacionais e internacionais;

•

Realização de palestras, workshops, oficinas, minicursos, dentre outros;

•

Participação como avaliador de artigos de eventos e periódicos científicos;

•

Participação como membro de Conselho Editorial.

c) Atuar em atividades estratégicas para o fortalecimento do PPGEGC:
•

Apoio ao desenvolvimento de projetos e ações estratégicas do PPGEGC;

•

Participação como avaliador de artigos de eventos e periódicos científicos
promovidos e apoiados pelo PPGEGC;

•

Participação na organização de eventos promovidos e apoiados pelo
PPGEGC;

•

Participação em reuniões de planejamento estratégico do PPGEGC e de
suas áreas de atuação;

•

Participação em reuniões de colegiado pleno do PPGEGC.

5 Pontuação mínima exigida para renovação do Estágio Pós-Doutoral

Modalidade

1°

2°

3°

4°

5°

ano

ano

ano

ano

ano

Pós-doutorando com bolsa

300

450

500

550

550

Pós-doutorando sem bolsa

200

250

250

300

300

Observação: é obrigatório obter como produção científica no 1° ano 100 pontos, no 2°
e 3° 150, no 4° e 5° 200 (verificar Quadro 1 – item 7 desse documento).

6 Relatório das atividades desenvolvidas no Estágio Pós-Doutoral

Entregar relatório (Modelo anexo) sobre as atividades desenvolvidas, contendo
no máximo 15 páginas, devidamente avalizado pelo supervisor e, constando anexa, a
produção intelectual do pós-doutorando, conforme Art. 16 da Resolução Normativa Nº
36/CUn, de 31 de outubro de 20132 e a comprovação de cada uma das demais
atividades realizadas.

7 Bolsas de Estágio Pós-Doutoral

As bolsas de Estágio Pós-Doutoral são regidas e implementadas conforme
diretrizes da CAPES3, da UFSC4 e Edital para candidatos ao Estágio Pós-Doutoral do
PPGEGC, sendo a pontuação para classificação dos candidatos a apresentada na
Quadro 1.
A renovação da bolsa compreende critérios baseados em pontuação de
produção cientifica, produção técnica e tecnológica e atividades relacionadas aos
objetivos do Estágio Pós-Doutoral no PPGEGC, conforme Quadro 1.
Quadro 1 – Pontuação referente à produção científica e atividades realizadas no Estágio
Pós-Doutoral
Família

1. Produção
científica

2

Itens de produção científica ou atividades
desenvolvidas

Pontos

Periódico A1

100*

Periódico A2

85*

Periódico B1

70*

Periódico B2

55*

Periódico B3

40*

Periódico B4

25*

Periódico B5

10*

Periódico C

0

Livro (autoral)

100*

Livro (organizado)

50*
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2. Produção
técnica e
tecnológica

Capítulo de livro

50*

E-book com mais de 50 páginas (autoral)

50*

E-book com mais de 50 páginas (organizado)

25*

Artigos publicados em eventos nacionais

25*

Artigos publicados em eventos internacionais

40*

Produto, Processo ou Patentes licenciadas

100

Cultivar protegida, Cultivar registrada, Desenho
Industrial registrado, Marca registrada ou Topografia
de Circuito Integrado registrada

50

Programa de Computador registrado
Participação em grupo de pesquisa liderado pelo
professor supervisor (por ano)
Realização de tutoria nas disciplinas da PósGraduação, ministradas pelo professor supervisor ou
outras disciplinas de interesse ao grupo de pesquisa,
com anuência do professor supervisor (por disciplina)
3. Ampliação
da capacidade Realização de estágio docência nas disciplinas da
de pesquisa e graduação, ministradas pelo professor supervisor (por
disciplina)
formação

4. Difundir o
PPGEGC e o
grupo de
pesquisa em
que está
inserido

Até 100

Até 80

Até 80

Coorientação de trabalhos de mestrado (por ano)

Até 50

Coorientação de trabalhos de doutorado (por ano)

Até 100

Participação em bancas de graduação,
especialização, mestrado e doutorado (por banca)
Participação em eventos científicos nacionais (por
evento)
Participação em eventos científicos internacionais (por
evento)
Realização de workshops, oficinas, mini cursos, dentre
outros (por evento)

25
15
25
Até 75

Realização de palestras (por evento)
Até 50
Participação como avaliador de artigos de eventos (por
evento)
Participação como avaliador de artigos de periódicos
científicos (por periódico/por ano)
Participação como membro de Conselho Editorial (por
ano)
Apoio ao desenvolvimento de projetos e ações
estratégicas do PPGEGC (por ano)

5. Atuar em
atividades
estratégicas
para o
fortalecimento
do PPGEGC

50

25
25
25
Até 50

Participação como avaliador de artigos de eventos e
periódicos científicos promovidos e apoiados pelo
PPGEGC (por evento)
Participação na organização de eventos promovidos e
apoiados pelo PPGEGC (por evento)

Até 50

Participação nas reuniões de planejamento estratégico
do PPGEGC (por ano) com declaração da secretaria

Até 10

25

Participação nas reuniões de colegiado pleno do
PPGEGC (por ano) com declaração da secretaria
Até 10
*Pontuação da produção científica com co-autoria de professor do PPGEGC. Não sendo este
o caso, a pontuação terá uma redução de 30%.
Observação: para efeito de pontuação de Artigos em Periódicos será utilizada a última
avaliação do Qualis/CAPES da área interdisciplinar. Caso o mesmo não esteja classificado
na área interdisciplinar da última avaliação do Qualis/CAPES, será considerado o da área de
maior estrato, também da última avaliação.

