Regulamento para realização de estágio de Pós-Doutorado no PPHPBC (CPDOC/FGV)

Objetivo e características:
O estágio de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens
Culturais (PPHPBC) tem como objetivo principal receber pesquisadores-doutores para o
desenvolvimento de atividades de pesquisa e interlocução acadêmica junto ao corpo docente do
Programa.
O estágio deve ser proposto por um professor integrante do Colegiado de Pós-Graduação, que
assume a interlocução com o projeto e a responsabilidade de incorporar o pesquisador às
atividades acadêmicas do CPDOC. A proposta de estágio deverá ser encaminhada pelo
professor responsável pela interlocução (supervisor do estágio) à coordenação do PPHPBC que,
após verificar a conformidade da proposta às normas desse regulamento, a enviará aos
membros do Colegiado para aprovação.
O estágio pode ser realizado pelo período de seis meses a um ano, podendo ser renovado uma
vez mediante solicitação formal por parte do supervisor. O estágio não está necessariamente
vinculado a uma bolsa.

Material para encaminhamento da solicitação:
1. Memorial resumido do candidato, com dados sobre sua titulação, experiência profissional,
filiações institucionais, produção intelectual e linhas de atuação.
2. Projeto de pesquisa original a ser desenvolvido junto a uma das linhas de pesquisa do
PPHPBC.
3. Plano de trabalho com as atividades acadêmicas a serem desenvolvidas no período do
estágio.

Recursos disponibilizados pelo CPDOC e expectativas com relação ao pós-doutorando:
Os pesquisadores terão acesso à biblioteca da FGV e receberão crachá de identificação para
facilitar o acesso às instalações da Fundação. Em função de limitações de espaço físico não é
possível garantir salas ou equipamentos individuais de informática para os pesquisadores.
O pesquisador deverá cumprir as metas estabelecidas no projeto e, ao final do estágio, realizar
uma palestra e produzir um relatório final ou um texto relacionado à pesquisa, a ser publicado na
página do PPHPBC. O pesquisador deverá mencionar, nos trabalhos produzidos durante ou em
decorrência do desenvolvimento do seu projeto, o vínculo com o PPHPBC.

Espera-se que ao longo do período do estágio o pesquisador participe, sempre que possível, das
atividades acadêmicas extracurriculares do CPDOC.
O relatório final do estágio deverá ser aprovado pelo supervisor, que o encaminhará para
conhecimento e aprovação do Colegiado. Findo esse procedimento, o PPHPBC fornecerá o
certificado de conclusão do estágio pós-doutoral.
[Regras definidas na reunião do Colegiado do Programa realizada em 10/10/2013]

