
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

INFORMAÇÕES PARA CANDIDATOS INTERESADOS EM PARTICIPAR DE PÓS-DOUTORADO NA UFV

. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: FLUXO CONTÍNUO

. VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 116,00 (http://www.ppg.ufv.br/gru2/)

. A Universidade Federal de Viçosa oferecerá oportunidade de treinamento em nível 
de pós-doutoramento a pesquisadores sem vínculo empregatício com a 
Instituição e portadores de título de doutor que, por interesse próprio, desejarem 
atualizar ou consolidar conhecimentos em áreas específicas ou atividades 
equivalentes.

.Caberá ao candidato a iniciativa de solicitar ao departamento/Instituto e ao 
professor responsável pela linha de pesquisa de seu interesse sua participação no 
Programa de Pós-Doutoramento.

. A instrução do processo será feita diretamente junto ao Departamento/Instituto 
onde se dará o treinamento, via Serviço de Comunicação-SECOM/UFV, devendo 
constar na solicitação o título do projeto de pesquisa a ser desenvolvido, bem como 
informação do mês/ano de início e término do treinamento.

. Caberá ao departamento, ouvido o professor, a responsabilidade formal de manter 
com o interessado todos os contatos necessários e suficientes para subsidiar a Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a qual caberá a homologação do aceite.

. Após sua aceitação e registro na Diretoria de Registro Escolar, o pesquisador será 
identificado, no âmbito da Universidade Federal de Viçosa, pela denominação de 
"pós-doutorando", passando a gozar das facilidades que se aplicam aos estudantes 
de pós-graduação.

. Caberá ao pós-doutorando a responsabilidade de obter recursos, incluindo a bolsa 
de estudo, para sua manutenção na Universidade Federal de Viçosa.

. Ao departamento/Instituto, a que estiver vinculado o pós-doutorando, caberá prover 
as facilidades burocráticas e administrativas necessárias ao bom desempenho de 
suas atividades, incluindo espaço físico, bem como informar oficialmente à Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação/Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação e à 
Diretoria de Registro Escolar quando terminar as atividades de seu treinamento. 

. Ao fim do treinamento, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação emitirá, para o 
interessado, um Atestado de Participação no Programa de Pós-Doutoramento, 
ouvidos o supervisor do pós-doutorando e da Chefia do Departamento. 
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