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REGULAMENTO DE ESTÁGIO DE PÓS-DOUTORADO NO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - MESTRADO ACADÊMICO EM TURISMO 

 
CAPÍTULO I 

DA CONSTITUIÇÃO E OBJETIVOS 
 
Art. 1º - Em conformidade às resoluções 32/17 – CEPE que estabelece normas 
gerais únicas para os cursos de pós-graduação stricto sensu (Mestrado e 
Doutorado) da UFPR, 16/18 – CEPE que estabelece normas para o Estágio de Pós-
Doutorado no âmbito da UFPR, Portaria 9 de 19 de fevereiro de 2019 da PRPPG 
que atualiza o currículo do Programa de Pós-Graduação em Turismo, nível Mestrado 
e Regimento Geral do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado 
Acadêmico em Turismo (PPGTUR) da Universidade Federal do Paraná são 
estabelecidas e apresentadas neste documento as normas internas que regem o 
estágio pós-doutoral. 

 
CAPÍTULO II 

PÓS-DOUTORADO 
 
Art. 2º - O estágio pós-doutoral no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 
Turismo da UFPR segue o disposto na Resolução Nº 16/18 - CEPE com as 
seguintes especificidades: 
  
I – O supervisor deverá ter o título de doutor credenciado na categoria de 
permanente junto ao Programa de Pós-Graduação e que já tenha titulado, no 
mínimo, dois doutores no instante da abertura do processo seletivo;  
  
II – O supervisor não poderá ser ou ter sido o orientador de doutorado; 
  
III – Quando da existência de bolsas haverá edital específico para seleção de 
candidatos.  
 
IV – Os bolsistas selecionados deverão atender às condições e exigências 
estipuladas pela Agência de Fomento concedente da bolsa. 
 
Art. 3º – A realização do estágio pós-doutoral poderá ocorrer a partir de 3 
modalidades de duração: 3 meses, 6 meses e 1 ano, com permanência de 32 horas 
mensais nas dependências do programa. 
 
Art. 4º – As atividades para cumprimento do estágio pós-doutoral são as seguintes: 
 
a) colaborar em aulas do mestrado do supervisor e/ou professores da linha; 
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b) colaborar em aulas da graduação do supervisor e/ou professores da linha; 
 
c) desenvolver pesquisa com o supervisor; 
 
d) desenvolver pesquisa com professores da linha; 
 
e) participar de palestras/debates para alunos da linha do mestrado e da graduação 
de disciplinas de professores da linha; 
 
f) apresentar trabalhos em eventos em coautoria com o supervisor; 
 
g) publicar artigos em coautoria com o supervisor em periódicos, em periódico 
QUALIS – A1 a B1; 
 
h) apresentar relatório trimestral/semestral/final das atividades desenvolvidas; 
 
i) apresentação pública de relatório final aprovado, com um debatedor convidado e o 
supervisor como moderador. 

 
CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 5º - O presente regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação no 
colegiado do PPGTUR e demais instâncias cabíveis. 
  
Art. 6º - Casos omissos serão resolvidos pelo colegiado do Programa. 
 
 

Curitiba, 5 de junho de 2019. 
 
 

Prof. Miguel Bahl 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu – Mestrado Acadêmico 

em Turismo – PPGTUR 
 

Pré-aprovado em reunião de colegiado no dia 8 de maio de 2019 com aprovação 
final homologada na reunião do dia 5 de junho de 2019. 


