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Estágio de Pós-Doutorado
O Programa de Estágio de Pós-Doutorado da Fundação Carlos Chagas destina-se a pesquisadores ou docentes que possuam
o título de Doutor, obtido em programa de pós-graduação, em instituição de ensino superior, nacional ou internacional, e
cujos interesses de pesquisa estejam relacionados aos temas estudados no Departamento de Pesquisas Educacionais.
Funcionamento
O programa de estágio de pós-doutorado terá duração mínima de 6 (seis) meses e máxima de 2 (dois) anos. Durante o
desenvolvimento do projeto, o pós-doutorando poderá utilizar os serviços técnicos e acadêmicos da Fundação Carlos
Chagas.
A participação em estágio de pós-doutorado não gera vínculo empregatício ou funcional entre o pós-doutorando e a
Fundação Carlos Chagas. O pós-doutorando não terá direito a qualquer remuneração por suas atividades na Fundação
Carlos Chagas, tanto nos casos em que o estágio se realize com bolsa de agência de fomento, como nos casos em que se
realize sem bolsa. Se aprovado, o candidato compromete-se a entregar o original do TERMO DE ADESÃO AO ESTÁGIO
VOLUNTÁRIO DE PÓS-DOUTORADO devidamente preenchido e assinado, conforme modelo disponibilizado no site da FCC.
O pós-doutorandos desenvolverão seu projeto na linha de pesquisa indicada sob supervisão do pesquisador e da linha de
pesquisa indicados no ato da inscrição.
Linhas de pesquisa

Avaliação Educacional
Avaliação de processos cognitivos, metacognitivos e atitudinais.
Avaliação de sistemas de ensino
Estudos avaliativos de políticas, projetos e programas sócio-educacionais


Educação e Infância: políticas e práticas
Infância, História e Sociedade
Programas e Práticas na Educação da Infância



Políticas e Práticas da Educação Básica e Formação de Professores
Atividade docente, processos de aprendizagem e adolescência/juventude
Políticas e Práticas da Educação Básica



Representações Sociais, Subjetividade e Educação
Docência: formação, profissionalidade e representações
Estudos teóricos em representações sociais



Gênero, Direitos Humanos e Raça/Etnia
Direitos Humanos, Desigualdades e Movimentos Sociais
Educação, Gênero, Raça/Etnia, Relações de Gênero
Trabalho, Profissões, Carreiras e Família

O projeto deverá ser aprovado pelo pesquisador supervisor indicado, pela Coordenação do Departamento de Pesquisas
Educacionais e pela Diretoria Vice-Presidência Operacional.
Critérios de Análise



Histórico acadêmico do candidato: análise de mérito acadêmico no âmbito da linha de pesquisa.
Entrevista (presencial ou on line)

Compromissos do pós-doutorando
O pós-doutorando deverá:

Cumprir as metas estabelecidas no projeto;

Participar de reuniões regulares com seu supervisor;

Participar ativamente das atividades desenvolvidas no departamento de pesquisas educacionais (seminários de
pesquisa, cursos, oficinais metodológicas, etc);

Apresentar relatório final das atividades de pesquisa desenvolvidas durante o período de estágio, incluindo a
proposta do produto final (artigos, livros, capítulos de livros, consolidação de redes de pesquisa, convênios e/ou
parcerias). Em até 30 (trinta) dias, após o término das atividades, o pós-doutorando, em conjunto com o
supervisor de estágio, deverá encaminhar à Coordenação do Departamento de Pesquisas Educacionais e à
Diretoria Vice-Presidência Operacional da FCC, um relatório final descrevendo as ações realizadas e os principais
resultados obtidos. Após aprovação do relatório final, será expedida a declaração de conclusão de pós-doutorado.




Apresentar seminário final no qual serão apresentados publicamente os resultados dos trabalhos realizados
durante o estágio.
Mencionar a condição de pós-doutorando do Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos
Chagas em toda e qualquer produção bibliográfica decorrente do estágio de pós-doutorado.

Etapas e Resultado
1 – Inscrição e envio de documentos
2 – Análise documental e adequação do projeto à linha de pesquisa
3 – Entrevista (presencial ou on line) com o supervisor indicado
4 – Divulgação do resultado (por e-mail)
5 – Entrega do original do Termo de adesão ao estágio voluntário de pós-doutorado (a ser feito pessoalmente no
Departamento de Pesquisas Educacionais/FCC, ou pelo correio)
INSCRIÇÃO on line
As inscrições são gratuitas e contínuas. Os interessados deverão acessar o link de inscrição, ler e aceitar o Regulamento do
Estágio de Pós-Doutorado da Fundação Carlos Chagas, preencher o formulário de inscrição on line e anexar os documentos
solicitados (digitalizados em formato .pdf).
Documentação, digitalizada em pdf, exigida:

Documento de identidade com foto;

CPF;

Foto 3x4 atualizada;

Histórico escolar do doutorado ou respectivo diploma;

Endereço do Currículo lattes atualizado;

Carta com exposição de motivos do interessado, justificando a relevância da solicitação apresentada ao
Departamento de Pesquisas Educacionais;

Projeto de pesquisa e plano de trabalho com cronograma e resultados esperados.
Ao efetuar a inscrição, o candidato concorda com as regras do Regulamento do Programa de Estágio de Pós-doutorado da
Fundação Carlos Chagas.

