
   

   
 

 

 

EDITAL 002/2021 de Seleção para Estágio de Pós-Doutorado no 

âmbito do Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas, 

Área de Concentração Entomologia, de acordo com a Resolução 

nº 16/18 – CEPE de 2 de março de 2018, na modalidade de fluxo 

contínuo. 

 
1. OBJETIVO  
 

Contribuir para expansão do conhecimento, o progresso da ciência e a inovação tecnológica. 
Possibilitar ao pesquisador condições para consolidação e atualização de seus conhecimentos e a 
reorientação da sua linha de pesquisa por meio de investigações realizadas em conjunto com grupos de 
pesquisas consolidados do Programa de Pós-graduação em Entomologia da Universidade Federal do Paraná. 
Ampliar e reforçar os laços entre os grupos de pesquisa nacionais e internacionais, qualificando o Programa 
de Pós-graduação em Entomologia como centro irradiador de ciência e formação de pesquisadores. 

 
2. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CANDIDATURA  
 

2.1 Para se candidatar ao estágio de Pós-Doutorado, o interessado deverá possuir título de doutor e 
não ser integrante do Quadro de Pessoal da Universidade Federal do Paraná. 

 
2.2 O candidato deverá se inscrever na plataforma Sistema de Gestão Acadêmica (SIGA/UFPR) 

anexando os seguintes documentos que devem estar em formato de arquivo PDF: 
 
a) Documentos Pessoais (RG e CPF), em um único arquivo; 
b) Diploma de doutorado ou certificado de cumprimento de todos os requisitos necessários ao título 

de doutor, em um único arquivo; 
c) Currículo Vitae no modelo da Plataforma Lattes do CNPq com documentação dos últimos cinco (5) 

anos (somente para a comprovação de vinculação institucional que deve ser distinta da UFPR, produção 
intelectual e experiência didática), em um único arquivo; 

d) Projeto de Pesquisa com no máximo 20 páginas, incluindo figuras e tabelas, mas excluindo-se 
bibliografia, em espaçamento de pelo menos 1,5 linhas, tipo com tamanho 11 e margens 2 cm; 

e) Plano de trabalho contendo um cronograma de atividades, incluindo atividades didáticas e 
colaboração com o grupo de pesquisa, durante o período de pós-doutorado, máximo uma página em qualquer 
formatação, em arquivo único; 

f) Carta de aceite assinada pelo Supervisor. O Supervisor deve ser docente credenciado junto ao 
Programa de Pós-graduação em Entomologia no momento da inscrição; 

g) Pareceres ad hoc de agências de fomento à pesquisa ao projeto inscrito, se houver. 
 
2.3 A inscrição deve ser realizada no seguinte endereço eletrônico da plataforma SIGA/UFPR:  
https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=2520   
 

 
3. PROCESSO DE SELEÇÃO  
 

3.1 O processo seletivo para estágio de pós-doutorado será realizado em sistema de fluxo contínuo. 
As propostas serão avaliadas em um intervalo de 30 dias a partir da data de submissão. 

3.2 A documentação entregue via sistema SIGA/UFPR será homologada pela Coordenação do 
Programa.  

3.3. No caso de projetos avaliados com parecer meritório por agência de fomento à pesquisa, o 
processo será remetido à reunião do Colegiado do Programa para apreciação e deliberação. 

3.4 Nos casos da inexistência de pareceres, a Coordenação indicará pareceristas para indicação de 
aprovação ou não das propostas considerando a relevância do projeto, aderência as linhas de pesquisa do 

https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=2520


   

   
 

programa de pós-graduação, qualificação do candidato e adequação a Resolução CEPE N° 16/18. O 
resultado do processo de seleção será encaminhado ao Colegiado do programa para apreciação e 
deliberação. 

3.4 O indeferimento da proposta para o estágio de pós-doutorado não impede uma nova submissão para 
nova apreciação pelo Programa. 
 
4. ATIVIDADES  

 
4.1 As atividades do estágio de pós-doutorado terão início após a aprovação pelo colegiado do 

Programa de Pós-graduação em Entomologia e comunicação em edital do resultado.  
4.2 As atividades desenvolvidas pelos pós-doutorandos serão, sem exceção, de caráter voluntário 

em conformidade com a legislação vigente, não cabendo à UFPR ou ao Programa de Pós-graduação em 
Entomologia admissão de vínculo empregatício ou responsabilidade por remuneração, tampouco 
responsabilidade por indenizações decorrentes das atividades.  

4.3 Ao pós-doutorando na vigência do estágio, sob responsabilidade do seu professor supervisor, 
será facultada a oferta de disciplinas na pós-graduação. 

4.4 O pós-doutorando deverá apresentar ao Programa uma palestra sobre a sua linha de pesquisa 
em até 30 dias a partir da sua matrícula. 
 
5. DURAÇÃO DO ESTÁGIO DE PÓS-DOUTORADO. 
  

5.1 O estágio de pós-doutorado terá duração mínima de seis (6) meses e máxima de 24 meses para 
conclusão do seu projeto de pesquisa, podendo ser prorrogada de forma sucessiva até o limite de 36 meses 
sendo necessária a apresentação de relatório a cada 12 meses e ao término do estágio. 
 
6. ENCERRAMENTO DO ESTÁGIO DE PÓS-DOUTORADO 

 
6.1 O enceramento será realizado após apresentação de um Relatório Final aprovado pelo supervisor, 

no prazo máximo de 30 após o término do estágio. O relatório receberá parecer de docente do programa 
indicado pelo colegiado. O parecer do relator será avaliado pelo Colegiado do Programa de pós-graduação 
em Entomologia para deliberação e homologação.  

6.2 Após a aprovação do relatório final pelo Colegiado. O supervisor presidirá uma sessão pública de 
apresentação dos resultados da pesquisa e demais atividades desenvolvidas no período do estágio. A ata da 
sessão pública deverá ser homologada pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação em Entomologia. 
 
7. RECURSO 

 
7.1 Caberá recurso quanto ao resultado divulgado pela comissão de seleção, até 48 horas após a 

divulgação do resultado, sendo considerado para este prazo apenas os dias úteis. O recurso deverá ser 
encaminhado pelo candidato à Secretaria do Programa de Pós-graduação em Entomologia que levará ao 
conhecimento do Coordenador o qual submeterá ao Colegiado. 

 
 
8. DISPOSIÇÃO FINAL  

 
Os casos omissos deste edital serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação em 

Entomologia. 
 
 

Curitiba, 24 de maio de 2021. 
 
 

Colegiado do Programa de Pós-graduação em Entomologia 


