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A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação Física, oferecido em associação plena 

pelo Departamento de Educação Física da UFV e pela Faculdade de Educação Física e Desportos da UFJF, 

torna público a resolução interna estabelecendo as normas aplicáveis à realização de Estágio Pós-doutoral 

no Programa de Pós-graduação em Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

 

Disposições Gerais 

O Programa de Pós-Graduação em Educação Física é estruturado na Área de Concentração intitulada 

“Exercício e Esporte”, com as seguintes linhas de pesquisa: 

a) Atividade física e saúde. 

Estudo dos efeitos da atividade física e do sedentarismo em diferentes grupos populacionais. 

b) Estudos do esporte e suas manifestações. 

Estudo dos aspectos fisiológicos, socioculturais, históricos, psicológicos e como estes afetam ou são 

afetados pelo esporte. 

 

Entende-se por Estágio Pós-doutoral as atividades de pesquisa realizadas junto ao Programa de Pós-

graduação em Educação Física (PPGEFI) da Universidade Federal de Juiz de Fora, por portador de título de 

doutor, acompanhado por um supervisor, e que tem por objetivos: 

I- Promover a realização de estudos de alto nível; 

II- Reforçar os grupos de pesquisa desta instituição; 

III- Promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em Estágio Pós-doutoral, 

estimulando sua integração com projetos de pesquisa desenvolvidos pelo Programas de Pós-Graduação.  

 

A atividade principal concernente ao Estágio Pós-doutoral envolve a realização de projeto de pesquisa 

em ao menos uma das linhas do Programa. Deve também incluir atividades de extensão universitária e de 

ensino tanto no Programa de Pós-graduação quanto nos cursos de graduação e especialização relacionados, 

em conjunto com o supervisor e/ou responsável pela disciplina, com anuência dos departamentos de cursos 

e do programa de pós-graduação. 

 

 Requisitos exigidos: 

Poderão se candidatar para o Estágio Pós-doutoral no PPGEFI, candidatos que atendam de forma 



plena à resolução n. 48/2015 CSPP/UFJF e que ainda apresentem os seguintes requisitos: 

a. Possuir título de doutor no país (em programa reconhecido pela CAPES) ou exterior (de acordo com a 

convenção de HAIA); 

b. Possuir dois artigos Qualis A nos últimos 24 meses (ou um artigo Qualis A e um livro), dentro do 

tema/linha de pesquisa do candidato, com autor principal ou orientador do trabalho; 

c. Apresentar plano de trabalho com projeto de pesquisa que se enquadre em ao menos uma das linhas de 

pesquisa do PPGEFI, contendo período de duração e contribuição efetiva* ao programa; 

 

* A contribuição efetiva mínima ao programa consiste em: co-orientação de alunos (TCC, IC, especialização, 

mestrado, doutorado); submissão de artigos científicos, publicação de livro ou capítulo de livro (mínimo de 

um Qualis A e/ou publicação de livro; capítulo de livro); ministrar palestras para o grupo de estudo ao qual 

está vinculado; ministrar e/ou colaborar em disciplinas do programa de pós-graduação, semestralmente; 

colaborar na redação de projetos de pesquisa, projetos de captação de recursos, e/ou extensão e/ou 

tecnológicos. Como a resolução da UFJF permite um tempo mínimo de estágio de 3 meses, as atividades 

acima descritas terão sua avaliação ponderada pelo tempo de estágio.; 

Após dois meses no estágio o supervisor poderá solicitar o fim do vínculo do pós-doutorando que 

não estiver cumprindo a meta mínima exigida pelo programa. 

Ao final do período de pós-doutoramento serão certificados somente aqueles que alcançarem a 

contribuição mínima e devidamente aprovada pelo programa. A mesma será avaliada a partir do relatório 

enviado, seguindo as recomendações da contribuição efetiva ao programa. 

 

 Inscrição para o Estágio de Pós-doutoramento: 

Documentos de envio obrigatório para inscrição: 

1- Carta de intenção, contendo motivação para a participação do candidato ao Estágio Pós-doutoral; 

2 - Carta de aceitação do supervisor, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Física que supervisionará a execução do projeto; 

3 - Cópia do diploma de doutor, com validade nacional ou Certificado pela Convenção de HAIA; 

4 - Curriculum vitae atualizado na plataforma LATTES (em caso de estrangeiros, currículo vitae impresso) 

e ORCID; 

5 - Plano de trabalho contendo: 

a) Projeto de pesquisa* resumido (no máximo 20 páginas), incluindo cronograma de execução das 

atividades; 

b) Atividades de ensino e extensão universitária (se houver). 

6 - Declaração de Instituição ou empresa autorizando o afastamento para a realização das atividades previstas 

no estágio pós-doutoral, caso o candidato possua vínculo empregatício (de acordo com o artigo 2; primeiro, 

item c da resolução 48/2015 CSPP/UFJF), sendo permitida dedicação parcial ao estágio; 

7 - Caso seja beneficiário de bolsa de agência de fomento ou similar para a realização do estágio pós-



doutoral, apresentar documentação comprobatória expedida pela instituição em questão; 

8 - Termo de adesão ao serviço voluntário; 

 

Após o envio dos documentos da inscrição pelo candidato, eles serão analisados pelo supervisor 

pretendido, que será o relator do processo. O mesmo será então encaminhado ao colegiado para deliberação.  

 

*Roteiro para elaboração do projeto de pesquisa 

Projeto de Pesquisa contendo no máximo 20 páginas, em espaço 1,5, fonte Times New Roman 12, 

espaço justificado. Sugere-se que o projeto seja organizado contendo 

1) Folhas de rosto (duas, uma em português e outra em inglês) contendo título do projeto de pesquisa 

proposto, nome do Pesquisador Responsável (Supervisor PPGEFI) e do candidato, Instituição Sede e 

resumo de 20 linhas (estas duas folhas não entram na contagem total de páginas estipuladas para o 

projeto). 

2) Enunciado do problema: Qual será o problema tratado pelo projeto e qual sua importância? Qual 

será a contribuição para a área? Dialogue com trabalhos relevantes na área, conforme necessário. 

3) Resultados esperados: O que será criado ou produzido como resultado do projeto proposto? Como 

os resultados serão disseminados? 

4) Desafios científicos e tecnológicos e os meios e métodos para superá-los: explicite os desafios 

científicos e tecnológicos que o projeto se propõe a superar para atingir os objetivos. Descreva com 

que meios e métodos estes desafios poderão ser vencidos. Cite referências que ajude à Comissão que 

analisará a proposta a entender que os desafios mencionados não foram ainda vencidos (ou ainda não 

foram vencidos de forma adequada) e que poderão ser vencidos com os métodos e meios da proposta 

em análise. 

5) Cronograma de execução do projeto: Quando o projeto será completado? Quais os eventos 

marcantes que poderão ser usados para medir o progresso do projeto e quando estará completo? Caso 

o projeto proposto seja parte de outro projeto maior já em andamento, estime os prazos somente para 

o projeto proposto. 

6) Disseminação e avaliação: Como os desfechos do estudo serão avaliados e disseminados? 

7) Outros apoios (se houver): Demonstre outros apoios ao projeto, se houver, em forma de fundos, 

bens ou serviços, mas sem incluir itens como uso de instalações da instituição que já estão disponíveis. 

Note que os autores das propostas selecionadas deverão apresentar carta oficial assinada pelo dirigente 

da instituição, comprometendo os recursos e bens adicionais descritos na proposta. 

8) Bibliografia: liste as referências bibliográficas citadas nas seções anteriores. 

 


