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DIRETRIZES ORIENTADORAS DO

ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL

A – CARACTERÍSTICAS E FINALIDADES

O estágio de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Relações         
Internacionais da UnB (PPGRI) tem como principal objetivo: receber        
pesquisadores-doutores para desenvolvimento de atividades de pesquisa, visando a        
interlocução acadêmica junto aos seus integrantes e aos estudantes e professores do           
Curso de Graduação e Pós-Graduação em Relações Internacionais desta Universidade.

O pesquisador doutor que manifestar a intenção de se candidatar ao referido estágio            
deve ser apresentado por docente permanente do PPGRI, que assumirá a          
responsabilidade de incorporar o pesquisador às atividades acadêmicas do programa e          
com ele desenvolver interlocução referente ao projeto de pesquisa a ser desenvolvido.

São duas as categorias de estágio: I e II. Estão associadas ao tempo de titulação do                
solicitante e à sua produção acadêmica. Em ambos os casos, como já referido, a             
proposta deverá ser encaminhada pelo docente responsável pela interlocução        
(supervisor de pós-doutoramento) à Comissão de Pós-Graduação (CPG) do PPGRI,         
que analisará a adequação da solicitação ao perfil do Programa e as condições de sua              
realização.

B – EXIGÊNCIAS DA SOLICITAÇÃO

a) Categoria I: Pesquisadores com menos de 5 anos de doutoramento

■ Projeto de pesquisa original a ser desenvolvido junto a uma das linhas de            
pesquisa do PPGRI.

■ Plano de trabalho, com cronograma, detalhando as atividades acadêmicas a         
serem desenvolvidas no PPGRI.

■ Plano de palestras que serão ministradas para alunos de graduação e          
pós-graduação em Relações Internacionais da UnB.

■ Compromisso de submeter o texto de pelo menos uma das palestras, sob a            
forma de artigo científico, a revista da área de Relações Internacionais,          
qualificada como A1 ou A2.

■ Compromisso de apresentação de um relatório final sobre os resultados da          
pesquisa.

b) Categoria II: Pesquisadores com mais de cinco anos de doutoramento          
e com produção acadêmica significativa

■ Projeto de pesquisa original a ser desenvolvido junto a uma das linhas de            
pesquisa do PPGRI.

■ Plano de trabalho, com cronograma, detalhando as atividades acadêmicas a         
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serem desenvolvidas no PPGRI.
■ Plano de palestras que serão ministradas para alunos de graduação e de           

pós-graduação em Relações Internacionais da UnB.
■ Compromisso de submeter o texto de pelo menos uma das palestras, sob a            

forma de artigo científico, a revista da área de Relações Internacionais,          
qualificada como A1 ou A2, preferentemente em inglês.

■ Apresentação dos resultados finais ou parciais da pesquisa em seminário         
interno ao PPGRI.

■ Compromisso de apresentação de um relatório final sobre os resultados         
pesquisa.

C – DIREITOS E DEVERES

● O supervisor (responsável pela interlocução) acolherá o pesquisador,       
habilitando-o às condições de trabalho junto ao PPGRI.

● O pesquisador deverá cumprir as metas estabelecidas no projeto e participar          
das atividades acadêmicas afinadas ao seu plano de atividades (palestras e          
seminário).

● As declarações de conclusão de estágio pós-doutoral e de supervisão pós-          
doutoral ao docente serão fornecidas pelo PPGRI após a entrega do relatório           
final do estágio, instruído com o texto do artigo submetido.

● O estágio pós-doutoral poderá durar entre três meses e um ano, com a            
possibilidade de ser renovado por igual período, mediante solicitação formal do          
docente supervisor.

● O pesquisador assume o compromisso de mencionar o estágio pós-doutoral no          
PPGRI nas publicações e/ou apresentações de trabalho decorrentes do projeto.

Aprovadas na 45a Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Relações           
Internacionais da Universidade de Brasília, realizada em 02/05/2013.
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