RESOLUÇÃO Nº 16/18—CEPE
Estabelece normas para

0 Estágio de Pós-Doutorado
no âmbito da Universidade Federal do Paraná.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO,
órgão normativo, consultivo e deliberativo da Administração Superior, no uso de suas atribuições
conferidas pelo Artigo 21 do Estatuto da Universidade Federal do Paraná, consubstanciado no
parecer nº 30/18 exarado pelo Conselheiro Luciano Bersot, no processo nº 199109/2017—73,
aprovado por unanimidade de votos, e considerando ainda:
o

o
o
o

a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes ebases da
educação nacional;
a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal;
a Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço voluntárioedá
outras providências; e
a Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à
pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências,

RESOLVE:

Art. lº Criar, no âmbito dos Programas de Pós—Graduação Stricto Sensu, o estágio de Pós-Doutorado
com os seguintes objetivos:
I. consolidar áreas de concentração, linhas e grupos de pesquisa vinculados aos Programas de
Pós—Graduação da UFPR;
11. contribuir para a expansão do conhecimento, o progresso da ciência e a inovação tecnológica;
HI. qualificar a UFPR como centro nacional e internacional irradiador de ciência e tecnologia e de
formação de pesquisadores; e
IV. possibilitar ao pesquisador condições para a consolidação e atualização de seus
conhecimentos e/ou a reorientação da sua linha de pesquisa por meio de investigações realizadas em
conjunto com grupos de pesquisas consolidados,
Art. 2º Entende—se como estágio de pós-doutorado as atividades de pesquisa, didáticas e/ou de
produção intelectual, realizadasjunto a Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal do
Paraná, desenvolvidas por portadores do título de Doutor, acompanhados de um supervisor.

êlº Somente

o docente credenciado na categoria de permanente junto ao Programa do Pós—
Graduação e que já tenha titulado, no mínimo, dois doutores no instante da abertura do processo
seletivo, poderá exercer a supervisão de estágio de pós-doutorado.

êZº Ao supervisor do estágio de Pós-Doutorado cabe a responsabilidade pelo acompanhamento das
atividades de forma a garantir o bom andamento e conclusão do projeto.

