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Matéria!nº:! UFMG/PRPG/CPG/055/20!

Assunto:! !!!!!!!Resolução!Nº!03/2020!
Interessado:! Programa! de! Pós@Graduação! em! Ambiente! Construído! e!

Patrimônio!Sustentável!
 

VOTO: 

 
 

Foi! aprovada,!ad# referendum! da!Câmara!de!Pós@Graduação,! em!15/05/2020,! a!
aprovação! da! Resolução! Nº! 03/2020! que! dispõe! sobre! os! critérios! para!
Pós@Doutoramento! no! Programa! de! Pós@graduação! em! Ambiente! Construído! e!
Patrimônio!Sustentável.!

!

 

           

Prof.!Fabio!Alves!

Pró@Reitor!de!Pós@Graduação 
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RESOLUÇÃO)Nº)003/2020!

Dispõe! sobre! os! critérios! para! Pós1Doutoramento! no!
Programa!de!Pós1Graduação!em!Ambiente!Construído!e!
Patrimônio!Sustentável.!

O!Colegiado!do!Programa!de!Pós1Graduação!em!Ambiente!Construído!e!Patrimonio!Sustentável,)no!
uso!de!suas!atribuições,!em!conformidade!à!Resolução!no!02/2017,!de!23!de!maio!de!2017,)RESOLVE:!

Art.1º) –! A! residência! pós1doutoral! consiste! no! desenvolvimento! de! atividades! de! pesquisa,! por!
detentor!do!titulo!de!doutor.!O!aceite!de!pós1doutores!no!Programa!deve!ser!compatível!aos!seguintes!
objetivos:!

a)! Consolidar!linhas!e!grupos!de!pesquisa!vinculados!ao!Programa;!
b)! Contribuir!para!a!expansão!do!conhecimento,!o!progresso!da!ciência!e!a!inovação!tecnológica;!
c)! qualificar! o! Programa! como! centro! irradiador! de! ciência! e! tecnologia! e! de! formação! de!

pesquisadores;!
d)! Possibilitar! ao! pesquisador! condições! para! a! consolidação! e! atualização! de! seus!

conhecimentos! e/ou! a! reorientação! da! sua! linha! de! pesquisa! por! meio! de! investigações!
realizadas!em!conjunto!com!grupos!de!pesquisas!e!laboratórios!consolidados.!

Art.2º))–)!A!duração!do!pós1doutorado!é!de!no!mínimo!3!(três)!e!no!máximo!12!(doze)!meses.!

§)1º):!A!critério!do!Colegiado,!a!residência!pós1doutoral!poderá́!ser!renovada!por!período!de!até!12!
(doze)!meses.!

§)2º):!A!renovação!da!matrícula!está!condicionada!à!aprovação,!pelo(a)!professor(a)!supervisor(a)!e!
pelo! Colegiado,! do! relatório! parcial! de! atividades,! bem! como! do! Plano! de! Trabalho! para! o! novo!
período!solicitado.!

Art.3º) –! Para! se! candidatar! ao! pós1doutorado! no! Programa! de! Pós1Graduação! em! Ambiente!
Construído! e! Patrimônio! Sustentável,! o(a)! interessado(a)! deverá! encaminhar! ao! Colegiado! os!
seguintes!documentos,!se!o!candidato!é!brasileiro:!

a)! Formulário! de! Requerimento! de! Registro! em! Residência! Pós1Doutoral,!
https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos1Graduacao/Registro1de1Residencia1Pos1
Doutoral1RPD!;!

b)! CPF!(Cadastro!de!Pessoa!Física);!
c)! Documento!de!Identidade!com!validade!nacional!(RG,!Carteira!emitida!por!órgão!de!classe!

com! validade! nacional,! Carteira! de! Trabalho! (página! de! identificação),! CNH,! Identidade!
expedida!por!Ministério!Militar,!Identidade!Policial!Militar);!

d)! Comprovante!de!endereço!(em!nome!próprio!ou!de!outrem);!
e)! Diploma!de!Doutorado!devidamente! registrado! (frente!e! verso,! se! houver)!ou!Declaração!

emitida! e! assinada! pelo! Programa! de! Pós1Graduação! no! qual! o! candidato! concluiu! o!
Doutorado,!informando!que!o!mesmo!faz!jus!ao!título!de!Doutor!(não!serão!aceitos:!ata!de!
defesa! de! tese,! folha! de! aprovação! da! tese,! bem! como! documentos! que! informem! a!
necessidade!de!apresentação!de!versão!final!corrigida!de!tese!como!condição!para!fazer!jus!
ao!título!de!Doutor);!

f)! Para! curso! de! Doutorado! concluído! no! exterior,! deverão! ser! apresentados! os! seguintes!
documentos:!Diploma!de!Doutorado!devidamente!registrado!(frente!e!verso,!se!houver)!ou!
Declaração!emitida!e!assinada!pelo!Programa!de!Pós1Graduação!no!qual!o!candidato!concluiu!
o!Doutorado,!informando!que!o!mesmo!faz!jus!ao!título!de!Doutor!(não!serão!aceitos:!ata!de!
defesa! de! tese,! folha! de! aprovação! da! tese,! bem! como! documentos! que! informem! a!
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necessidade!de!apresentação!de!versão!final!corrigida!de!tese!como!condição!para!fazer!jus!
ao!título!de!Doutor);!Tradução!para!o!português!do!Diploma!de!Doutorado!ou!da!Declaração!
que!comprove!a!conclusão!do!Doutorado!(exceto!diplomas/declarações!cujos!originais!foram!
emitidos!em!espanhol,!inglês!e!francês);!

g)! Plano! de! trabalho! com! descrição! de! todas! as! atividades! propostas,! com! anuência! do(a)!
supervisor(a)! proposto(a),! indicando! grupo! de! pesquisa! e/ou! laboratório! junto! aos! quais!
pretende!realizar!suas!pesquisas;!

h)! Cronograma!das!atividades!a!serem!desenvolvidas,!inclusive!didáticas.!

Art.4º) –! Para! se! candidatar! ao! pós1doutorado! no! Programa! de! Pós1Graduação! em! Ambiente!
Construído! e! Patrimônio! Sustentável,! o(a)! interessado(a)! deverá! encaminhar! ao! Colegiado! os!
seguintes!documentos,!se!o!candidato!é!estrangeiro:!

a)! Formulário! de! Requerimento! de! Registro! em! Residência! Pós1Doutoral,!
https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos1Graduacao/Registro1de1Residencia1Pos1
Doutoral1RPD!;!

b)! CPF!(Cadastro!de!Pessoa!Física);!
c)! Passaporte,!especificamente:!página!de!identificação!e!páginas!do!visto!de!entrada!no!Brasil!

(tipos!que!permitam!o!estudo,!conforme!Lei!nº!13.445,!de!24!de!maio!!de!2017!e!Decreto!nº!
9.199,!de!20!de!novembro!de!2017).!Em!caso!de!vencimento!do!visto,!ou!de!proximidade!de!
vencimento! igual! ou! inferior! a! 30! dias,! encaminhar! também! cópia! do! protocolo! de!
prorrogação!emitido!pela!Polícia!Federal;!

d)! Cédula!de!Identidade!de!Estrangeiro!emitida!pela!Polícia!Federal!1!RNE!(Registro!Nacional!de!
Estrangeiro),! RNM! (Registro! Nacional! Migratório),! Certidão! de! Registro! ou! Protocolo! de!
Registro!emitidos!pela!Polícia!Federal;!

e)! Comprovante!de!endereço!(em!nome!próprio!ou!de!outrem);!
f)! Diploma!de!Doutorado!devidamente! registrado! (frente!e! verso,! se! houver)!ou!Declaração!

emitida! e! assinada! pelo! Programa! de! Pós1Graduação! no! qual! o! candidato! concluiu! o!
Doutorado,!informando!que!o!mesmo!faz!jus!ao!título!de!Doutor!(não!serão!aceitos:!ata!de!
defesa! de! tese,! folha! de! aprovação! da! tese,! bem! como! documentos! que! informem! a!
necessidade!de!apresentação!de!versão!final!corrigida!de!tese!como!condição!para!fazer!jus!
ao!título!de!Doutor);!

g)! Para! curso! de! Doutorado! concluído! no! exterior,! deverão! ser! apresentados! os! seguintes!
documentos:!diploma!de!Doutorado!devidamente!registrado!(frente!e!verso,!se!houver)!ou!
Declaração!emitida!e!assinada!pelo!Programa!de!Pós1Graduação!no!qual!o!candidato!concluiu!
o!Doutorado,!informando!que!o!mesmo!faz!jus!ao!título!de!Doutor!(não!serão!aceitos:!ata!de!
defesa! de! tese,! folha! de! aprovação! da! tese,! bem! como! documentos! que! informem! a!
necessidade!de!apresentação!de!versão!final!corrigida!de!tese!como!condição!para!fazer!jus!
ao!título!de!Doutor);!tradução!para!o!português!do!Diploma!de!Doutorado!ou!da!Declaração!
que!comprove!a!conclusão!do!Doutorado!(exceto!diplomas/declarações!cujos!originais!foram!
emitidos!em!espanhol,!inglês!e!francês);!

h)! Plano! de! trabalho! com! descrição! de! todas! as! atividades! propostas,! com! anuência! do(a)!
supervisor(a)! proposto(a),! indicando! grupo! de! pesquisa! e/ou! laboratório! junto! aos! quais!
pretende!realizar!suas!pesquisas;!

i)! Cronograma!das!atividades!a!serem!desenvolvidas,!inclusive!didáticas.!

Parágrafo) único:) caso! o(a)! candidato(a)! não! apresente! um(a)! supervisor(a),! este(a)! poderá! ser!
indicado(a)!pelo!Colegiado.!

Art.5º)–!A!admissão!para!a!realização!do!pós1doutorado!não!gera!nenhum!compromisso!por!parte!do!
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Programa!com!o!fornecimento!dos!recursos!materiais!e!financeiros!destinados!às!pesquisas!previstas.!!

Art.6º)–!Aprovada!a!candidatura,!o(a)!interessado(a)!será́!registrado!no!Sistema!Acadêmico!da!Pós1
Graduação! pela! Secretaria,! conforme! orientações! da! DRCA!
https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos1Graduacao/Registro1de1Residencia1Pos1Doutoral1RPD!;!

Art.7º) –! O(a)! professor(a)! responsável! pelo! acompanhamento! do(a)! pós1doutorando(a),! após!
aprovação! de! seu! ingresso,! deverá! admitir! e! providenciar! a! inclusão! do(a)! pós1doutorando(a)! no!
Grupo!de!Pesquisa!registrado!no!CNPq!do!qual!participa;!

Art.8º) –! Toda! produção! intelectual! desenvolvida! durante! a! residência,! incluindo! artigos! e! demais!
publicações,!deverá!mencionar!o!Programa!e!a!UFMG.!

Art.9º!–!!Toda!atividade!de!pesquisa!desenvolvida!durante!a!residência!que!resultar!em!criação!que!
requeira!proteção! intelectual!deverá!ser! registrada!na!Coordenadoria!de!Transferência!e! Inovação!
Tecnológica1CTIT!da!Pró1Reitoria!de!Pesquisa!da!UFMG;!

Art.10º!–!Ao!longo!de!sua!permanência!o(a)!pós1doutorando(a)!deverá!publicar!ao!menos!um!artigo!
científico!em!parceria!com!docente!permanente!nos!estratos!A;!

Art.11º! –! Ao! término! do! pós1doutoramento,! o(a)! residente! deverá! apresentar! relatório! final!
fundamentado! em! até! 60! (sessenta)! dias! a! contar! de! seu! registro,! incluindo! todas! as! atividades!
realizadas,! produção! intelectual! e! avaliação! do! professor! supervisor.! O! Colegiado! nomeará! um!
parecerista!do!relatório!para!aprovação!do!Colegiado,!e!encaminhamento!à!PRPG;!

Parágrafo)único:)Caso!o!relatório!final!não!seja!apresentado!em!até!60!(sessenta)!dias,!contados!do!
término!do!período!da!Residência,!o(a)!residente!Pós1Doutoral!será́!excluído(a)!do!sistema!acadêmico,!
não!cabendo!a!emissão!do!certificado.!

Art.12º!–!Esta!Resolução!entra!em!vigor!nesta!data,!!

Belo!Horizonte,!de!abril!de!2020.!

!

Profa.!Dra.!Yacy1Ara!Froner!

Coordenadora!do!Programa!de!Pós1Graduação!em!
Ambiente!Construído!e!Patrimônio!Sustentável!

Escola!de!Arquitetura!–!UFMG!
!


