
 

 

Resolução 01 de 2022, de 2 de maio de 2022 

 

Estabelece os critérios para inscrição e seleção de 

candidatos à residência pós-doutoral no NPGAU 

 

O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Escola de Arquitetura da 

Universidade Federal de Minas Gerais, NPGAU-EA-UFMG, no uso de suas atribuições estatutárias e regi-

mentais, tendo em vista a Resolução Nº 02/2017, de 23/05/2017 do Conselho Universitário da UFMG, e a 

decisão do Colegiado do Programa reunido em 02/05/2022, resolve que: 

Art. 1º  Dos objetivos. A Residência Pós-Doutoral consiste no desenvolvimento de atividades de pesquisa, 

por detentor do título de Doutor, junto ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

UFMG.  

§ 1º A Residência Pós-Doutoral pode incluir, sob supervisão, atividades acadêmicas de ensino, em Cursos 

de Graduação e/ou de Pós-Graduação, e de extensão, desde que vinculadas às atividades de pesquisa.  

§ 2º No caso do plano de trabalho do residente incluir atividades acadêmicas em Cursos de Graduação 

e/ou de Pós-Graduação, os encargos didáticos serão definidos pela Câmara do Departamento envolvido, 

ou estrutura equivalente, ouvido o respectivo Colegiado do Programa de Pós-Graduação.  

§ 3º No caso do plano de trabalho do residente incluir atividade de extensão, o programa ou projeto de 

extensão deve ter sido previamente aprovado pela Câmara do Departamento, ou estrutura equivalente, e 

pela Congregação da Unidade, de acordo com as normas estabelecidas pelo Cenex da Unidade. 

Art. 2º  Da oferta de vagas.  

§ 1º As vagas são ofertadas para períodos de no mínimo 3 (três) e no máximo 12 (doze) meses, conforme 

Resolução Nº 02/2017 do Conselho Universitário da UFMG, podendo haver prorrogação, a critério do Cole-

giado, por períodos de até 12 meses, desde que o relatório parcial de atividades e o plano de trabalho para 

o período subsequente sejam aprovados pelo professor supervisor e pelo Colegiado. 

§ 2º A oferta da residência pós-doutoral será na modalidade fluxo contínuo, com vagas para os termos de 

referência de pesquisa de orientadores de doutorado do NPGAU disponibilizados no website do Programa 

para esta finalidade, que serão atualizados anualmente, sendo que os candidatos devem indicar o termo a 

que se vincula sua proposta. 

§ 3º Caso um docente que seja orientador de doutorado do NPGAU tenha projeto com bolsa de pós-

doutorado, poderá oferecer vaga com processo de seleção específico, respeitando o § 3º do Art. 4º, o § 3º 

do Art. 5º e o § 2º do Art. 6º desta resolução. 

§ 4º Caso o candidato à residência já tenha obtido bolsa de pós-doutorado em processo seletivo, poderá 

ser aceito por um docente que seja orientador de doutorado do Programa, desde que tenha anuência do 

Colegiado e que cumpra com o estabelecido no § 4º do Art 5º e no § 3º do Art. 6º. 



 

 

 

 

Art. 3º  Da documentação a ser apresentada. O candidato deverá encaminhar para o endereço eletrônico 

da Secretaria do NPGAU (arq-colpos@ufmg.br ou npgau.ufmg@gmail.com) cópias digitalizadas dos se-

guintes documentos: 

I Ficha de inscrição, no modelo disponibilizado no website do NPGAU; 

II Diploma de Doutor ou documento que comprove a conclusão do Doutorado; 

III Currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq; 

IV Plano de Trabalho com, no máximo, 06 (seis) páginas, contendo:  

a) Título do Plano de Trabalho proposto, nome do candidato, resumo de 20 (vinte) linhas; linha de pesquisa 

e justificativa de adequação ao termo de referência do NPGAU (termos disponíveis no website do Progra-

ma), ao qual se articula o Plano de Trabalho; 

b) Motivação e justificativa para o desenvolvimento da pesquisa no Brasil e na UFMG; 

c) Enunciado do problema (Objetivos. Qual será o problema tratado pelo Plano e qual sua importância? 

Qual será a contribuição para a área se bem sucedido? Cite trabalhos de sua autoria relevantes na área); 

d) Resultados esperados (O que será criado ou produzido como resultado do Plano proposto? Como os 

resultados serão disseminados?); 

e) Desafios e os meios e métodos para superá-los (Quais os desafios científicos, tecnológicos, pedagógicos 

etc. que o Plano se propõe a superar para atingir os objetivos? Com que meios e métodos estes desafios 

poderão ser vencidos?); 

f) Cronograma (Quando o Plano será completado? Quais os eventos marcantes que poderão ser usados 

para medir o progresso do Plano e quando estará completo?). Caso o Plano proposto seja parte de outro 

projeto maior já em andamento, apresente o cronograma completo, destacando a inserção de seu Plano. 

g) Outros apoios (Caso haja outros apoios ao Plano, demonstrá-los em forma de fundos, bens ou serviços, 

mas sem incluir itens como uso de instalações da instituição que já estejam disponíveis. Note que os auto-

res das propostas selecionadas deverão apresentar carta oficial assinada pelo dirigente da instituição, con-

firmando a disponibilização de recursos e/ou bens adicionais descritos na proposta). 

h) Bibliografia (listar as referências bibliográficas citadas nas seções anteriores). 

Art. 4º  Da Banca Examinadora.  

§ 1º A banca examinadora de seleção será composta por 3 (três) professores permanentes indicados pelo 

Colegiado do NPGAU. 

§ 2º O mandato dos membros da banca examinadora será de pelo menos dois anos, exceto na constituição 

da primeira banca examinadora, em que um membro terá mandato de um ano.  

§ 3º No caso de bolsa de pós-doutorado de projeto de orientador de doutorado do NPGAU, conforme § 3º 

do Art. 2º, o coordenador do projeto poderá criar comissão própria, com critérios específicos, composta por 

três membros doutores, solicitando aos candidatos no mínimo a documentação descrita no Art. 3º (sendo o 

candidato dispensado de encaminhar a documentação ao NPGAU; deve encaminhar ao docente que presi-

dirá o processo de seleção e é responsável pela implementação da bolsa).  



 

 

 

 

§ 4º No caso de bolsa de pós-doutorado prevista no § 4º do Art. 2º, o candidato à residência está dispensa-

do de apresentar solicitação à comissão, desde que seu plano seja aprovado pelo docente supervisor. 

Art. 5º  Do Processo Seletivo.  

§ 1º A seleção será feita com base na análise do curriculum vitae do candidato, e na defesa oral de seu 

Plano de Trabalho e da adequação ao termo de referência indicado, observando-se o perfil e a trajetória do 

candidato e a qualidade científica da proposta apresentada.  

§ 2º A banca examinadora decidirá pela aprovação ou reprovação da candidatura ou por solicitar a reade-

quação do Plano de Trabalho do candidato no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 

§ 3º A seleção para bolsas específicas de projetos de docentes seguirá o exposto no § 3º do Art. 4º. 

§ 4º No caso de candidato à residência com bolsa de pós-doutorado já obtida em outro processo seletivo, a 

seleção será conduzida pelo professor supervisor.  

Art. 6º  Do Resultado da Seleção.  

§ 1º O resultado da seleção será divulgado no website do NPGAU, até dois meses após o protocolo da 

candidatura. Do resultado do processo de seleção somente caberá recurso por estrita arguição de ilegali-

dade. O prazo recursal é de 10 (dez) dias a partir da data de divulgação do resultado. 

§ 2º O resultado da seleção de candidatos a bolsas específicas de projetos de docentes será divulgado no 

website do NPGAU após homologação pelo Colegiado. Nesse caso, só terá vínculo com o NPGAU o candi-

dato que tenha sido aprovado pela comissão indicada pelo coordenador do projeto e cujo resultado, passa-

do o prazo recursal de 10 (dez) dias, seja homologado pelo Colegiado do Programa.  

§ 3º O resultado da seleção de candidatos à residência com bolsa de pós-doutorado já obtida em outro 

processo seletivo, será divulgado no website do NPGAU após homologação do Colegiado. Nesse caso, só 

terá vínculo com o NPGAU o candidato aprovado pelo docente e cujo resultado, passado o prazo recursal 

de 10 (dez) dias, seja homologado pelo Colegiado do Programa. 

Art. 7º  Do Produto. Até a metade do período aprovado para a residência pós-doutoral, o residente e seu 

orientador devem definir os produtos que integrarão o relatório final de atividades. O relatório final de ativi-

dades deverá ser apresentado em até 30 (trinta) dias, contados do término do período da Residência Pós-

Doutoral, e será avaliado pela comissão examinadora. 

§ 1º O relatório final do pós-doutorado deve ser apresentado na forma de um dossiê circunstanciado, ob-

servando os seguinte itens: 

1. Apresentação do percurso detalhado da pesquisa, descrevendo a literatura revista, a origem e o tra-

tamento dos dados primários ou secundários (se houver), os resultados alcançados, a relevância para 

a área de conhecimento, as inovações metodológicas (se existirem), os ganhos acadêmicos para a 

formação do pós-doutorando e seus rebatimentos prováveis na sua futura prática como docente, pes-

quisador e profissional, dentre outros; 

2. Apresentação de uma descrição da produção resultante da pesquisa (artigos, cartilhas, palestras, 

vídeos, programas de disciplinas lecionadas que tenham relação com a pesquisa ou que tenham sido 



 

 

 

 

aperfeiçoadas a partir dela etc.), descrevendo a relação de cada item com a pesquisa. A íntegra da 

produção deverá ser anexada; 

3. Elaboração de uma reflexão crítica sobre o estágio pós-doutoral, destacando os pontos positi-

vos/negativos, as lacunas teóricas, metodológicas, conceituais e do marco teórico desveladas; 

§ 2º Ao relatório serão acrescentados os seguintes pareceres: 

1. Parecer do supervisor(a) do estágio; 

2. Parecer da Comissão de Avaliação; 

3. Parecer final do Colegiado, com caráter deliberativo; 

Art. 8°  Casos omissos serão avaliados pelo Colegiado. 

Art. 9º  Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Resolução Nº 03/2021, de 13/09/2021. 

Art. 10º  Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação pela Câmara de Pós-Graduação da 

UFMG. 

 

Belo Horizonte, 2 de maio de 2022 

 

Professora Raquel Garcia Gonçalves 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, NPGAU-EA-UFMG 

 

 

 

 

Aprovado CPG em 05/05/2022


