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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR CONSEPE/UNILAB Nº 03, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022

  

Estabelece procedimentos relacionados a
oferta de Estágio Pós-Doutoral no âmbito
da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab).

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 15ª
sessão ordinária, realizada no dia 15 de fevereiro de 2022, considerando: a Portaria CAPES nº 86, de 3 de
julho de 2013; a Portaria CAPES nº 81, de 3 de junho de 2016; os documentos norma�vos da Unilab; e o
processo 23282.010562/2021-81,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar as normas gerais para a realização de Estágio Pós-Doutoral no âmbito da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 2º O Estágio Pós-Doutoral é des�nado a portadores de �tulo de doutor, outorgado por
ins�tuição nacional ou estrangeira que queira realizar a�vidades de pesquisa e/ou inovação tecnológica,
sob a supervisão de um docente que atue em um dos Programa de Pós-Graduação stricto sensu da
Unilab.

 

Art. 3º A Unilab ofertará o Estágio Pós-Doutoral no domínio de seus Programa de Pós-
Graduação stricto sensu, respeitadas as áreas de conhecimento específicas de cada curso.

 

CAPÍTULO II

DO ESTÁGIO DE PÓS-DOUTORADO
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Art. 4º  O Estágio Pós-Doutoral é um programa de estudos, pesquisas e inovação
tecnológica, realizado em tempo integral ou parcial conforme plano de trabalho homologado pelo
colegiado do programa e não possui natureza de curso ou nível específico de estudos pós-graduados,
nem confere grau ou �tulo acadêmico.

 

§ 1º  O Estágio Pós-Doutoral poderá incluir a�vidades de ensino em Programa de Pós-
Graduação stricto sensu e em curso de graduação e não gerará vínculo emprega�cio com a Unilab.

 

§ 2º A carga horária dedicada às a�vidades de pesquisa, inovação tecnológica e docência,
desenvolvidas pelo Pós-Doutorando, deve ser definida em comum acordo entre o supervisor e o Pós-
Doutorando.

 

Art. 5º  A vinculação de Pós-Doutorando à Unilab dar-se-á na modalidade de Pesquisador
Colaborador e não originará vínculo emprega�cio ou funcional entre a Universidade e o Pós-Doutorando,
sendo vedada a extensão de direitos e vantagens concedidas aos servidores de quadro funcional da
ins�tuição.

 

Parágrafo único. Por se enquadrar na modalidade Pesquisador Colaborador, o candidato ao
Pós-Doutorado ou Estágio Pós-Doutoral não poderá ser integrante do Quadro de Pessoal da Unilab.

 

Art. 6º  O Estágio Pós-Doutoral deve respeitar o prazo mínimo de 06 (seis) e máximo 12
(doze) meses, podendo ocorrer uma prorrogação de até 12 (doze) meses, a critério do colegiado do
Programa de Pós-Graduação.

 

§ 1º Em caso de candidatos par�cipantes de projetos financiados por agências de fomento,
a duração mínima e máxima do Estágio de Pós-Doutorado será estabelecida no edital específico, no qual
o projeto de pesquisa foi subme�do.

 

§ 2º Em caso de solicitação de prorrogação do Estágio Pós-Doutoral, o  supervisor
apresentará ao colegiado, um relatório circunstanciado, expondo a jus�fica�va para extensão do prazo de
conclusão.

 

§ 3º  Em caso de solicitação de prorrogação do Estágio Pós-Doutoral, o relatório
circunstanciado deverá ser encaminhado em, ao menos, 45 (quarenta e cinco) dias antes de findar o
prazo.

 

Art. 7º  O Estágio Pós-Doutoral na Unilab deverá ser realizado em uma das seguintes
condições:

 

I - sem vínculo emprega�cio, com bolsa, concedida por agência de fomento à pesquisa ou
outra fonte de financiamento;

 

II -  com vínculo emprega�cio com outra ins�tuição, independente da obtenção de bolsa
de complementação salarial;
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III - sem vínculo emprega�cio, e sem bolsa concedida por agência de fomento à pesquisa
ou outra fonte de financiamento.

 

Parágrafo único. A condição de vinculação do candidato, deverá ser indicada na carta de
solicitação de Estágio Pós-Doutoral, entregue a coordenação do programa por ocasião da inscrição.

 

Art 8º  A Unilab se desobriga da u�lização de recursos orçamentários próprios para
realização das a�vidades de pesquisa previstas no plano de trabalho do Pós-Doutorando, limitando-se a
disponibilizar apenas a infraestrutura já existente nos seus programas de pós-graduação ou laboratório
de pesquisa.

 

Parágrafo único. Cabe a Ins�tuição repassar, a quem de direito, os recursos de custeio de
projeto de pesquisa de Estagio Pós-Doutoral provenientes da agência concessora da respec�va bolsa,
quando o mesmo for depositado na conta da Universidade.

 

CAPÍTULO III

DA SOLICITAÇÃO

 

Art. 9º O Estágio Pós-Doutoral deve ser requerido ao docente permanente da linha de
pesquisa de interesse do candidato e formalizado junto à Coordenação do Programa de Pós-Graduação,
sendo instruído com a seguinte documentação:

 

I - carta de solicitação de ingresso no Estágio Pós-Doutoral, endereçada à Coordenação do
Programa de Pós-Graduação;

 

II - carta-convite ou carta de aceite assinada pelo docente/supervisor;

 

III - cópia de diploma de Doutor, outorgado por programa de pós-graduação reconhecido
pela Capes/CNE;

 

IV - plano de trabalho detalhado contendo projeto de pesquisa completo e cronograma
das demais a�vidades a serem desenvolvidas durante o estágio;

 

V - currículo La�es do proponente, constante na base de dados do CNPq;

 

VI - declaração de disponibilidade de tempo, por parte do candidato ao estágio, para
dedicação às a�vidades;

 

VII - declaração de anuência da ins�tuição de origem do candidato, se for o caso, deixando
clara a liberação de suas a�vidades regulares para dedicação ao estágio em tempo integral ou parcial,
conforme for;
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VIII - cópia do protocolo de submissão do projeto ao Comitê de É�ca em pesquisa e de
outras autorizações/permissões de caráter é�co ou legal, quando for o caso; 

 

IX - comprovante de concessão de bolsa ou recursos financeiros para execução do projeto,
quando for o caso.

 

§ 1º  No caso do projeto de pesquisa apresentado pelo candidato envolver
desenvolvimento tecnológico passível de depósito/registro no Ins�tuto de Nacional de Propriedade
Industrial (INPI) ou registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o professor
supervisor deverá submetê-lo ao Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) para assinatura de contrato de
propriedade intelectual com as partes interessadas.

 

§ 2º  A Propriedade Intelectual desenvolvida será dividida entre as partes de acordo com a
legislação brasileira e com as regulamentações internas da Unilab.

 

Art. 10.  A solicitação do candidato ao Estágio Pós-Doutoral deverá ser apreciada e
aprovada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação ao qual se vinculará.

 

Art. 11. Após a aprovação do candidato, o pesquisador em Estágio Pós-Doutoral, com a
anuência do supervisor, deverá proceder no prazo de 30 (trinta dias), o registro do projeto junto a Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), observado os procedimentos estabelecidos pela
ins�tuição.

 

Art. 12. Caberá ao Coordenador do Programa de Pós-Graduação, após a aceitação do
candidato, enviar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a documentação necessária ao registro do
Pós-Doutorando via processo, devendo ser comunicada qualquer alteração na sua situação.

 

CAPÍTULO IV

DO DOCENTE SUPERVISOR

 

Art. 13.  Poderá exercer a função de supervisor das a�vidades de pós-doutorado na Unilab,
docente com �tulo de doutor, que esteja vinculado a um dos Programa de Pós-Graduação stricto sensu
da Unilab, na condição de professor permanente, mediante anuência formal do Colegiado do Programa
de Pós-Graduação.

 

Art. 14. O docente supervisor deverá ter experiência prévia mínima de 2 (duas)
orientações, ou 4 (quatro) coorientações concluídas de mestrado, cabendo-lhe a responsabilidade pelo
acompanhamento do Pós-Doutorando durante o período do estágio.

 

Art. 15.  Caso o docente supervisor necessite se afastar da função de coordenador das
a�vidades per�nentes ao projeto do Pós-Doutorando antes do término da vigência, a supervisão deverá
ser transferida a um subs�tuto, sem ônus ou prejuízo para o Pós-Doutorando.

 

CAPÍTULO V
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DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

 

Art. 16.  Será permi�do ao pesquisador em Estágio Pós-Doutoral o credenciamento junto
ao corpo docente do Programa de Pós-Graduação ao qual es�ver vinculado, mas apenas na condição de
colaborador, e se aprovado pelo colegiado do mesmo.

 

Art. 17.  Os pedidos de Estágio Pós-Doutoral aprovados pelos colegiados dos programas
deverão ser encaminhados à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, para ciência e registro.

 

Art. 18.  Para fins de registro e acompanhamento, cada Programa de Pós-Graduação
deverá estabelecer regras e critérios próprios de seleção de candidatos e aprovação do Relatório Final de
A�vidades com vistas à emissão de cer�ficado de Estágio Pós-Doutoral emi�do pela Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação.

 

Art. 19.  Ao término do Estágio Pós-Doutoral, o Pós-Doutorando deverá apresentar, ao
Coordenador do Programa de Pós-Graduação, um Relatório Final circunstanciado de a�vidades,
devidamente analisado pelo docente-supervisor, anexando cópias da sua produção intelectual, referente
ao período do estágio, até 60 (sessenta dias) depois do término das a�vidades de pesquisa na Unilab.

 

§ 1º  Após a entrega do Relatório Final de A�vidades, a coordenação do programa na qual
o Pós-Doutorando realizou seu estágio, abrirá processo e o encaminhará o relatório à Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação para expedição do respec�vo cer�ficado de Estágio Pós-Doutoral, e, caso o
Pós-Doutorando tenha ministrado disciplina em curso de graduação ou pós-graduação, o curso emi�rá
uma declaração que comprove tais a�vidades.

 

§ 2º  No cer�ficado de conclusão do Estágio Pós-Doutoral, deverá constar as assinaturas do
Coordenador do Programa de Pós-Graduação e do Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação.

 

Art. 20. Toda publicação que resultar da realização do Pós-Doutorado deverá mencionar a
condição de Pós-Doutorando da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab) como o local de sua realização.

 

Art. 21.  Será considerada propriedade intelectual da Unilab, qualquer criação realizada em
âmbito ins�tucional pelo Pós-Doutorando.

 

§ 1º  Considera-se criação toda obra que possa ser objeto do direito de propriedade
intelectual, em seu sen�do mais amplo.

 

§ 2º  O direito de propriedade intelectual referido poderá ser exercido de maneira
compar�lhada com outras ins�tuições ou empresas, nacionais ou estrangeiras.

 

Art. 22.  Esta Resolução entra em vigor em 03 de março de 2022.
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ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, em 17/02/2022, às 09:15, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0411721 e
o código CRC AA334D2F.

 
 

Referência: Processo nº 23282.010562/2021-81 SEI nº 0411721

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

