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ORIENTAÇÃO PARA ESTÁGIO DE PÓS DOUTORADO NO PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA E MEIO AMBIENTE (PSPMA) 

 

Estágio de Pós-
doutorado 

1. Todos os pedidos de estágio para pós doutorado no PPGSPMA, devem estar em 
acordo com a Instrução Normativa VDE-ENSP 013/2020 (vide anexada após o 
fluxograma); 
 

2. O docente interessado em oficializar um aluno como pós-doc no PPGSPMA, deve 
enviar o pedido para o e-mail do Programa (posgrad-spma@ensp.fiocruz.br com 
cópia para posgradspma@gmail.com) com os seguintes documentos anexados 
(consultar IN 013/2020): 

a. Currículo Lattes atualizado com comprovação das publicações; 

b. Plano de trabalho com projeto; 

c. Cadastramento Oficial (Anexo I); 

d. Termo de Compromisso (Anexo II) 

e. Termo de Ciência (Anexo III); 

Obs: todos os anexos são fornecidos pela secretaria do Programa; 

3. A secretaria faz a conferência da documentação enviada ao pleito de pós-doc; 

4. A Comissão de Pós-Graduação (CPG) analisa a documentação e emite parecer; 

5. A secretaria do Programa elabora declaração de aceite para assinatura da 

coordenação; 

6.  Secretaria do Programa encaminha a declaração para o pós-doc e seu respectivo 

supervisor;  

7. Secretaria cadastra o estagiário de pós-doc na plataforma Sucupira e na planilha 

interna de controle do Programa; 

8. Realização da matrícula no Servição de Gestão Acadêmica; 

9. A coordenação e a secretaria do programa acompanham os pleitos em 

andamento e as solicitações de prorrogações de prazo; 

10. Ao final do estágio, o pós-doc enviará para o supervior e à coordenação, um 

relatório das atividade acadêmicas (em até 60 dias após a data final de vigência) 

e documento de encerramento de estágio de pós-doutorado (Anexo 4);   

11. A secretaria faz o recebimento e conferência dos documentos enviados  

(relatório final e Anexo 4); 

12. A finalização do estágio pós-doc é informada em CPG; 

13. A coordenação emite declaração de conclusão comprovando a realização do 

estágio; 

14. Secretaria do programa envia a declaração ao pós-doc e supervisor. 
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                     Fluxograma para requerimento e acompanhamento de estágio pós doutorado 
 

 
 










