Normas internas para realização de pós-doutorado no Programa de PósGraduação em Linguística Aplicada

O Colegiado do PGLA, no uso de suas atribuições legais, dispõe sobre a instituição de
pós-doutorado no Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada – PGLA,
Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da Universidade de Brasília:
Art. 1o - A solicitação de pós-doutorado junto ao PPGLA deverá ser encaminhada à
Coordenação do Programa por docente responsável, com grau mínimo de Doutor ou
equivalente.
Art. 2o - Ao candidatar-se ao pós-doutorado, o pesquisador deverá apresentar:
a) Currículo Lattes atualizado;
b) Projeto de pesquisa;
c) Plano de atividades para a difusão dos resultados da pesquisa, podendo contemplar
uma ou mais iniciativas como: um ou dois seminários por semestre, organização de
evento acadêmico ou de publicação, formação de grupo de estudos com alunos da
graduação ou da pós-graduação, entre outros;
d) Cópia do Comprovante de Título de Doutor;
e) Cópia do Documento de Identidade e CPF.
Art. 3o -A solicitação será encaminhada a um relator especializado na área, docente do
PPGLA, indicado pela Coordenação do Programa, que emitirá um parecer
circunstanciado a ser apreciado e submetido a aprovação pelo Colegiado do Programa.
Art. 4o- O programa terá duração mínima de seis meses e máxima de um ano.
Art. 5o -Durante o programa de pesquisa, o pós-doutorando poderá ter direito a
utilização da Biblioteca da Universidade de Brasilia.
Art. 6o - A participação em programa de pós-doutorado não gera vínculo empregatício
ou funcional entre a Universidade e o pós-doutorando.
Art. 7o – Os resultados dos estudos desenvolvidos deverão ser publicados em co-autoria
com os docentes envolvidos e anexados ao Relatório Final.

Art. 8o - Ao final do programa de pesquisa, após aprovação do relatório final pelo
Colegiado, o PPGLA expedirá declaração, indicando a natureza do programa, duração
e o nome do docente responsável pelo pós-doutorado.
Art. 10o - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pósgraduação em Linguística Aplicada.

(Documento aprovado na 72 o reunião do Colegiado do PPGLA, realizada em 24
de agosto de 2010.)
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