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REGULAMENTO DO ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL EM CIÊNCIAS DO CUIDADO 

EM SAÚDE 

CARACTERÍSTICAS E FINALIDADES 

Finalidade - aprimorar os estudos de alto nível na produção de conhecimentos 

avançados em ciências do cuidado em saúde. 

Os objetivos do estágio de pós-doutorado em Ciências do Cuidado em Saúde 

são:  

 - desenvolver atividades acadêmicas supervisionadas por um docente do 

programa em articulação com o Colegiado do PACCS; 

- construir redes de pesquisa para o desenvolvimento de conhecimentos, ensino e 

tecnologias; 

- fortalecer a produção do programa integrado às Linhas e ao núcleo de pesquisa. 

Tempo - O prazo mínimo estabelecido é de 06 meses e o máximo de 24 meses. 

A renovação do plano inicial do tempo estabelecido pode ser feita mediante 

solicitação formal por parte do docente supervisor ao Colegiado do Programa.  

 ATRIBUIÇÕES E QUALIFICAÇÃO DO SUPERVISOR 

 O supervisor fará o acolhimento do pós-doutorando, inserindo-o às 

atividades de trabalho junto aos núcleos de pesquisa ou/e laboratórios; 

desenvolvendo um plano de atividades em conjunto.  

http://www.uff.br/


 O professor supervisor dever estar credenciado no curso de doutorado do 

programa em Ciências do Cuidado e Saúde; 

 São habilitados para supervisão do estágio de pós-doutoramento: docentes 

do quadro permanente do curso de doutorado em Ciências do Cuidado em 

Saúde; ter orientado tese de doutorado ou estar orientando. 

 O número de vaga por supervisor é determinada pelo Colegiado do 

PACCS, atendendo as exigências do Programa. 

 O supervisor deverá submeter o plano de trabalho e  o projeto de pesquisa 

do candidato ao pós-doutorado ao Colegiado do Programa para homologação. 

 Ao final do estágio o supervisor deverá apresentar um relatório com os 

respectivos comprovantes das atividades realizadas e da produção referente ao 

estágio pós-doutoral ao Colegiado.  

ATRIBUIÇÕES E QUALIFICAÇÃO DO PÓS-DOUTORANDO 

 O pós-doutorando deve ter concluído o doutorado em instituição 

reconhecida pela CAPES; 

 Em caso de candidato estrangeiro este deve ter o diploma validado, 

conforme as normas da PROPPI/UFF 

 O plano trabalho e de pesquisa, apresentados pelo candidato deverão ser 

compatíveis com a linha de pesquisa do supervisor. 

 Todos os critérios do programa e decisões atenderão as normas, 

regimentos da UFF e da CAPES. 

 O pós-doutorando bolsista com vínculo empregatício deve trazer o 

comprovante de disponibilidade de tempo para a realização das atividades. 

 Não é permitido ao docente do quadro permanente da Unidade EEAAC e 

do PACCS realizar o pós- doutorado no Programa.  



 O pós-doutorando deverá cumprir o planejamento estabelecido e publicar 

em conjunto com o supervisor produtos da pesquisa em periódico qualificados de 

acordo com as exigências do programa;  

 Ao final do estágio dever produzir um relatório das atividades 

desenvolvidas com os respectivos comprovantes, o qual deverá ser apreciado 

pelo supervisor e submetido ao colegiado do Programa. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 O ingresso para o pós-doutoramento com bolsa do programa será por 

meio de edital aprovado pelo colegiado atendendo as exigências do programa, 

cujo resultado deve ser homologado pelo Colegiado.  

 O ingresso para o pós-doutoramento sem bolsa do programa  será por 

meio da submissão e  aprovação do plano de trabalho e projeto de pesquisa, 

atendendo as exigências do programa, cujo resultado deve ser homologado pelo 

Colegiado.  

 Após a finalização do Estágio, da entrega dos relatórios finais e aprovação 

no colegiado do Programa o PACCS concederá um certificado do estágio pós-

doutoral. 
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