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Critérios e Rotinas para Avaliação de Pedidos de Propostas de  
Pós-Doutoramento 

 
A Comissão de Pós-Graduação, tendo em vista o incremento das Propostas de Estágios de Pós-
Doutorado, e de acordo com a Portaria 54;/2009 da PUC-Rio, resolve: 
 
 

I. Para o bom andamento da gestão do Programa, definem-se os meses de março e de 
setembro de cada ano como períodos para recebimento de Propostas de Estágios de Pós-
Doutorado. 

 
II.  Considerando o controle e avaliação de desempenho dos Docentes do Programa pelo 

Sistema de Avaliação CAPES, estabelece o limite máximo de três (3) supervisões de pós-
doutorado simultâneas por docente. 

 
III.   Para a implementação de Estágios de Pós-Doutorado, fica estabelecida a sequência de 

procedimentos a seguir: 
 

1) O candidato encaminha ao Professor Supervisor escolhido: 
 

a) carta apresentando a justificativa da escolha e da sua vinculação à Linha de Pesquisa à 
qual pertence o Supervisor; 

b) Projeto de Pesquisa e Plano de Trabalho, elaborados de acordo com a Portaria 54/2009; 
c) Curriculum vitae modelo Lattes. 

 
2) O Professor, docente permanente do Programa, após o exame da documentação, encaminha-a à 
Coordenação de Pós-Graduação acompanhada de um parecer avaliativo do Projeto e do Plano de 
Trabalho, declarando sua aceitação na condição de  “Supervisor” do Estágio de Pós-Doutorado e 
especificando se o mesmo se fará com ou sem bolsa e de que agência de fomento.  
 
3) A Coordenação do Programa  encaminha a documentação a um relator integrante da Linha de 
Pesquisa escolhida pelo candidato para a emissão de um Parecer sobre o mérito da proposta, a ser 
apreciado pela Comissão de Pós-Graduação.  
 
4) O candidato cuja proposta de estágio pós-doutoral for aprovada, anexa o parecer do Programa 
e a carta de aceitação do Professor Supervisor  aos documentos listados na portaria 54/2009 e os 
apresenta a DAR, para o devido registro. 
 
5) Ao final do Estágio de Pós-Doutorado, o candidato deverá apresentar Relatório acompanhado 
de comprovantes de publicações e de outros produtos previstos no Projeto, que será avaliado por 
um relator designado pela Comissão de Pós-Graduação, para encaminhamento a DAR. 
 


