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PROGRAMA DE PÓS-DOUTORADO
INFORMAÇÕES GERAIS - JANEIRO DE 2019
LEIA COM MÁXIMA ATENÇÃO

Áreas a que deverão estar vinculados os postulantes ao título
ADMINISTRAÇÃO Ÿ CIÊNCIAS JURÍDICAS Ÿ EDUCAÇÃO Ÿ PEDAGOGIA
Ÿ PSICOLOGIA Ÿ PSICOPEDAGOGIA Ÿ SAÚDE Ÿ TEOLOGIA

INFORMAÇÕES GERAIS
Um Programa de Pós-doutorado caracteriza-se, por se apresentar de forma diferenciada do academicismo clássico ainda reinante em muitas
instituições universitárias brasileiras e em diferentes graus de formação.
Assim, o PROGRAMA DE PÓS-DOUTORADO ora apresentado se fundamentará, em parte, na concessão de uma consistente estruturação
metodológica direcionada ao cenário da posterior investigação inerente a cada área de formação do postulante, com foco, ao ﬁnal, após
apresentação pública dos mesmos, na reunião dos trabalhos de pesquisa em uma publicação cientíﬁca coordenada pelo INSTITUTO IDEIA e a
UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY.
Desta forma, o cerne do programa residirá em processos de investigação que aglutinem o tradicionalismo à vanguarda, alinhadas com o tema
escolhido pelo aluno dentre os que forem disponibilizados pela Coordenação Acadêmica e Cientíﬁca do Programa, que ensejará a elaboração de
um Projeto a ser apresentado por cada aluno ao ﬁnal do módulo presencial.
As pesquisas deverão sempre ocorrer em um dos países do Mercosul ou na nação de origem do pós-doutorando.

MODELO ACADÊMICO OPERACIONAL
O curso ensejará em total de 1.200 (um mil e duzentas) horas de atividades acadêmicas, distribuídas em 04 (quatro) fases denominadas de
FASE DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA (FASE A), FASES INTERMEDIÁRIAS (FASES B e C) e FASE FINAL (FASE D), com duração de 12
meses, conforme detalhamento abaixo;
FASE A: 80 horas - módulo presencial com elaboração e qualiﬁcação do projeto, contemplando:
a) fundamentos metodológicos;
b) pricípios éticos na produção acadêmica;
c) estudo crítico de temáticas sociais, morais, ambientais, tecnológicas e de segurança relacionadas à modernidade;
d) qualiﬁcação, através de apresentação oral sintética, dos projetos dos pós-doutorandos, elaborados pelos alunos durante essa fase.
Os itens a); b) e c) serão ministrados por Doutores com comprovado conhecimento dos assuntos e o item d) por cada postulante ao título.
Poderão ainda ocorrer CONFERÊNCIAS MAGNAS de interesse multidisciplinar, ministradas por proﬁssionais de renome, a convite do
INSTITUTO IDEIA ou por indicação da UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY.
Durante a FASE A, opostulante so título de pós-doutor escolherá dentre os temas disponibilizados pela COORDENAÇÃO ACADÊMICA E
CIENTÍFICA do Programa e convergentes com um tema central, o que mais se identiﬁca com sua linha de atuação para elaboração do projeto a
ser apresentado e que ensejará, posteriormente, o trabalho ﬁnal a ser apresentado.
FASE B: 800 horas - correspondente a investicação e produção acadêmica, contemplando ao longo da carga horária,
obrigatoriamente, o atendimento a um dos requisitos abaixo:
SUBFASE B1 - Publicação de um artigo em revista Qualis B2, ou de nível de qualidade superior em publicação brasileira ou estrangeira; ou
SUBFASE B2 - Publicação de artigo em revista cientíﬁca independente e participação comprovada em evento técnico cientíﬁco (simpósio;
congresso ou similar) com apresentação de trabalho como autor ou co-autor; ou
SUBFASE B3 - Publicação de artigo em revista cientíﬁca independente e publicação de livro, ou capítulo de livro, como autor ou co-autor com
data de publicação posterior ao início do Programa pós-doutoral.
FASE C: 320 horas - correspondente a orientação tutorial do trabalho desenvolvido na FASE B.
FASE D: Apresentação pública, na sede da UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY, do trabalho produzido de acordo com o projeto
aprovado na FASE A, contendo um mínimo de 40 páginas, elaborado se acordo com as normas técnicas sa ABNT e outras normas adicionais
eventualmente existentes estabelecidas pela UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY e /ou INSTITUTO IDEIA.

