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Norma interna 003/2020 – PPGCOM/UFPR 

Regulamento de Pós-Doutorado 
 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade 
Federal do Paraná, no uso das suas atribuições legais e regimentais, considerando:  
- A Resolução 32/17–CEPE, a qual estabelece normas gerais únicas para os cursos 
de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) da Universidade Federal do 
Paraná e 
- As normas internas do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
Universidade Federal do Paraná 
 

RESOLVE:  
 
Estabelecer regras e procedimentos para cumprimento das atividades de Pós-
Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Comunicação. 
  

Art. 1o - O PPGCOM UFPR segue a resolução número 16/18 do CEPE, disponível no 
seguinte endereço: http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2018/04/16-18-
cepe-ps-doc.pdf 

Art. 2o - Aqui, nesta normal interna referenciada no regimento do Programa de Pós-
Graduação em Comunicação, destacamos alguns pontos importantes para o estágio 
do pós-doutorado da resolução. 

-  Entende-se como estágio de pós-doutorado as atividades de pesquisa, didáticas 
e/ou de produção intelectual, realizadas junto a Programas de Pós-graduação da 
Universidade Federal do Paraná, desenvolvidas por portadores do título de Doutor, 
acompanhados de um supervisor. 

-  A resolução 16/18 também prevê que somente o docente credenciado na categoria 
permanente junto ao Programa de Pós-graduação pode supervisionar pesquisadores 
no estágio de pós-doutorado. O supervisor deve supervisionar no máximo duas 
pesquisas de pós-doutorado no mesmo período.    

 - A admissão de pós-doutores na UFPR é feita exclusivamente por meio de processo 
seletivo. Os critérios de seleção são elaborados pelo professor supervisor que abrirá 
vaga no edital e uma comissão indicada pelo Colegiado do PPGCOM. No edital de 
divulgação, é necessário indicar a disponibilidade de vagas, a previsão de prazos 
recursais e o local de divulgação do resultado.  

- Serão abertos, no máximo, dois editais por ano, sendo um em cada semestre. 
Quando não há demanda o PPGCOM pode optar por não abrir edital. 
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