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Edital 05/2018 – PPGS/UFPR – PÓS-DOUTORADO E PNPD/CAPES

O Programa de Pós-Graduação em Sociologia – PPGS -, da Universidade Federal
do  Paraná,  no  uso  de  suas  atribuições,  torna  público  o  Edital  de  Seleção  para
estágio pós-doutoral. O processo será realizado no período de 07 de janeiro de 2019
à 15 de fevereiro de 2019, com inscrições para seleção de candidatos a uma (1)
cota de bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado - PNPD -, da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior – CAPES, e de 03 vagas de pós-
doutorado na modalidade sem bolsa. O processo é regido pela Resolução 16/2018
do CEPE/UFPR (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) e Portaria CAPES nº
86, de 03 de julho de 2013.

Dos objetivos:
Art.1º. A seleção de candidatos à bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado
(PNPD/CAPES) pauta-se pelo disposto na Portaria CAPES nº 86, de 03 de julho de
2013,  que  pode  ser  acessada  através  do  endereço
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Reg
ulamento_PNPD.pdf
Art.2º. O estágio pós-doutoral compreenderá o desenvolvimento de atividades em
projeto de pesquisa, orientação de mestrandos e aulas em cursos no PG Sociologia,
sob a supervisão de um docente credenciado do Programa de Pós-Graduação da
UFPR.
Art.3º. São objetivos do PNPD: promover a realização de estudos de alto nível; II –
reforçar os grupos de pesquisa nacionais; III – renovar os quadros nos Programas
de Pós-Graduação nas instituições de ensino superior e de pesquisa; IV – promover
a  inserção  de  pesquisadores  brasileiros  e  estrangeiros  em estágio  pós-doutoral,
estimulando  sua  integração  com  projetos  de  pesquisa  desenvolvidos  pelos
Programas de Pós-Graduação no país.

Das vagas:
Art. 4º. Será ofertada 01 (uma) bolsa, no valor mensal de R$ 4.100 (quatro mil e cem
reais).
Art. 5º. São ofertadas também 03 vagas de estágio pós-doutoral,  sem bolsa, aos
candidatos  aprovados por  ordem de classificação,  que  manifestem interesse em
ingressar no programa nessa modalidade.

Dos requisitos:
Art. 6º. Para se candidatar, o interessado:
a) deverá possuir o título de Doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em
cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma
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obtido de instituição estrangeira, este deverá ser analisado pelo Programa de Pós-
Graduação;
b) não poderá ser aposentado ou estar em situação equiparada;
c) não poderá ser integrante do quadro pessoal da UFPR;

§1º.  Além  das  atribuições  definidas  pela  regulamentação  PNPD/CAPES,  é
obrigatório que o bolsista contratado cumpra os seguintes requisitos: a) estar
presente regularmente no PPGS durante todo o período de vigência da bolsa;
b)  submeter  artigos  em  coautoria  com  pesquisadores  do  PPGS/UFPR;  c)
Realizar pelo menos duas das seguintes atividades:  1. participar de forma
ativa  das  atividades  de  um ou  mais  grupos  de  pesquisa  do  PPGS/UFPR,
frequentando  reuniões,  discussões,  realizando  pesquisa,  entre  outras
atividades;  2.  participar  de  projetos  de  pesquisa  com  pesquisadores  do
PPGS/UFPR;  3. orientar ou coorientar alunos de graduação da UFPR e pós-
graduação do PPGS/UFPR; 4.  ministrar seminários, palestras ou minicursos
para os alunos e pesquisadores da UFPR e do PPGS/UFPR.
§2º. O bolsista atuará em regime de tempo integral.
§3º Os não bolsistas poderão ter um regime parcial, com planos de trabalho
aprovados pelo supervisor.

Das inscrições
Art. 7º. As inscrições serão realizadas por meio do Sistema de Gestão Acadêmica
(SIGA), da PRPPG – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPR.
Art. 8º. Documentos necessários e obrigatórios para a inscrição:
a. Requerimento de inscrição devidamente preenchido, disponível para acesso no
endereço: http://www.humanas.ufpr.br/portal/pgsocio/pos-doutorado/
b. Cópia do diploma de doutorado, ou documento comprobatório de conclusão do
curso de doutorado, obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo
CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ser
analisado e aprovado pelo PPGS;
c. Cópia do currículo Lattes documentado; para estrangeiros, deverá ser apresentado
currículo com histórico de publicação de trabalhos científicos ou tecnológicos de impacto
e/ou primários de mérito acadêmico, conforme o anexo da Portaria CAPES nº 86/ 2013;
(Obs.: Os documentos comprobatórios dos últimos 4 (quatro) anos (experiência didática e
intelectual) das informações do currículo devem ser enviados para a Coordenação do
Programa pelos  correios.  A postagem deve  ser  feita  até  o  último dia  do  prazo  de
inscrições, postagens realizadas após esse período não serão aceitas);
d. Projeto de pesquisa, articulado a uma das Linhas de Pesquisa do Programa e
seus eixos temáticos, com plano de atividades e cronograma;
e. Plano de trabalho;
f. Carta de intenção em relação ao estágio pós-doutoral.
g. Cópias doo RG e CPF; ou passaporte, no caso de candidato estrangeiro.
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h. Declaração da instituição empregadora autorizando integralmente o afastamento
das  atividades  profissionais  durante  a  vigência  do  estágio  pós-doutoral  ou
declaração pessoal, a critério do candidato, de que não possui vínculo empregatício.

§ 1º. O candidato estrangeiro poderá apresentar os documentos a e c do Art. 4º
em Língua Portuguesa, em Inglês ou em Espanhol.
§ 2º. As inscrições que não atendam algum dos itens acima serão indeferidas
§ 3º. É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato a veracidade das
informações e da documentação por ele fornecidas para a inscrição, as quais
não  poderão  ser  alteradas  ou  complementadas,  em hipótese  alguma ou  a
qualquer título.

Da seleção:
Art  9º.  A  seleção  de  bolsista  se  dará  de  acordo  com  a  regulamentação  do
PNPD/CAPES, e com o presente Edital.
Art.10º.  A  coordenação  do  PPGS  constituirá  comissão  para  avaliação  dos
candidatos, formada por 3 (três) docentes do Programa.
Art.11º. O processo de seleção para o pós-doutorado será dividido em três etapas,
todas conduzidas pela comissão, conforme indicação abaixo:
1. Análise do Projeto + Plano de atividades: 45 % da nota final
2. Análise do Currículo Lattes documentado: 45 % da nota final
3. Entrevista, que servirá para esclarecimento de aspectos da trajetória do candidato
e do projeto de pesquisa: 10% da nota final

§ 1. Ocorrendo empate, será admitido o candidato com doutorado concluído há
mais tempo; ainda persistindo o empate, será admitido o candidato mais velho.
§ 2. A qualquer tempo do processo de seleção, a comissão poderá solicitar o
suporte dos demais docentes do PPGS, para auxiliar na avaliação.
§ 3. As etapas serão realizadas conforme cronograma deste edital (p.04)

Art.12º.  Na  etapa  de  análise  dos  currículos  somente  serão  pontuados  os  itens
documentados.  Os  documentos  comprobatórios  do  currículo  lattes  devem  ser
enviados ao Programa (conforme item 'c',  do Art.8º),  e terão sua pontuação com
base no Anexo 2.
Art.13º.  Na  etapa  de  entrevistas,  na  impossibilidade  do/da  candidato/candidata
participar da entrevista presencialmente, por residir em Estado distante, é possível a
realização  da  entrevista  por  videoconferência  (skype).  O  Programa  divulgará  o
horário que deverá ser cumprido pelo/pela candidato/candidata. O não cumprimento
seja por razões de conectividade e pontualidade, levará a desclassificação.

Da divulgação dos resultados e convocação do candidato selecionado
Art.  14º.  A  Comissão  de  Seleção  publicará  as  listas  de  candidatos/candidatas
aprovados/aprovadas em cada fase, e posteriormente a lista de classificação final
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dos candidatos/candidatas habilitados/habilitadas, em ordem decrescente, que será
divulgada na página oficial do PPGS/UFPR na Internet, conforme cronograma.

§ único. Os/as candidatos/candidatas não aprovados/aprovadas ou não
classificados/classificadas em cada etapa do processo de seleção poderão
interpor recurso administrativo.

Art 15º. Terminado o prazo para recurso, a convocação para o preenchimento da
vaga de bolsa, e das demais vagas sem bolsa, será feita de acordo com a lista de
classificação.
Art. 16º. Após a convocação, o candidato deve manifestar interesse na vaga dentro
de prazo de 10 (dez) dias a contar de sua convocação. Caso o candidato não se
manifeste  neste  prazo,  será  considerado  desistente  e  a  bolsa  passará  para  o
próximo candidato/candidata classificado/classificada.

Do Cronograma:
Art.  17º.  As inscrições para as candidaturas ao Pós-Doutorado em Sociologia no
PPGS/UFPR serão realizadas no período de 07/01/2019 a 21/01/2019 (até às 23:59,
horário  de  Brasília),  através  do  endereço  eletrônico
http://www.humanas.ufpr.br/portal/pgsocio/pos-doutorado/,  link  “Efetuar  inscrição”.
Não serão aceitas inscrições realizadas por outro meio.
Art. 18º. O Cronograma com as datas e prazos de cada uma das etapas de que trata
este Edital é apresentado a seguir:

Etapa Data / prazo
Inscrições Até 21/01/2018, às 23h59
Divulgação das inscrições deferidas
e indeferidas (com os motivos)

Dia  22/janeiro/2019,  até  às  17h00  (na
Secretaria  do  Programa  e  no  site
www.pgsocio.ufpr.br).

Informação complementar 25/01/2019, até às 17h00 (na Secretaria do
Programa e no site www.pgsocio.ufpr.br).

Primeira  etapa:  análise  do  projeto
de pesquisa + plano de trabalho

De 26/01/2019 à 31/01/2019

Resultado da 1ª etapa Dia 01/02/2019, até às 17h00 (na Secretaria
do Programa e no site www.pgsocio.ufpr.br).

Segunda etapa: Análise do currículo De 26/01/2019 à 05/02/2019
Informação complementar Dia 05/02/2019, até às 17h00 (na Secretaria

do Programa e no site www.pgsocio.ufpr.br).
Divulgação da escala de entrevistas 06/02/2019, até às 17h00 (na Secretaria do

Programa e no site www.pgsocio.ufpr.br).
Terceira etapa: Entrevista 08/02/2019, conforme escala pré-definida
Resultado da 3ª etapa Dia 11/02/2019, até às 17h00 (na Secretaria

do Programa e no site www.pgsocio.ufpr.br).
Resultado final Dia 15/fev/2019, até às 17h00
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Da supervisão e avaliação das atividades do bolsista
Art.  19º. A Comissão de Pós-Graduação do PPGS designará um supervisor,  que
deverá ser um docente credenciado no PPGS/UFPR e que, preferencialmente, atue
na mesma área de pesquisa do bolsista.
Art.  20º.  Ao  supervisor  compete  acolhimento  do  bolsista,  assim  como  o
acompanhamento  de  suas  atividades,  de  modo  a  verificar  se  o  mesmo  está
cumprindo os requisitos.
Art.  21º.  Durante  a  vigência  da  bolsa,  o  bolsista  deverá  entregar  à  comissão
relatórios de acompanhamento a cada seis meses.
Art.  22º.  Os relatórios devem descrever  as atividades realizadas nos respectivos
períodos e apresentar uma síntese dos resultados obtidos, confrontando-os com o
que foi previsto no Plano de Trabalho.
Art. 23º. O relatório deve, obrigatoriamente, estar acompanhado de parecer, emitido
pelo supervisor, recomendando a aprovação ou reprovação do relatório.

Disposições finais:
Art.24º. A duração total do Pós-Doutorado é de no mínimo 3 (três) e no máximo 48
meses,  podendo  ser  prorrogada,  até  o  limite  de  60 meses,  de  acordo  com  a
resolução 16/18-CEPE/UFPR. A prorrogação deve ser justificada e aprovada pelo
Colegiado do Programa.
Art.25º. Para implementação e homologação da bolsa, é impreterível a apresentação
do diploma de doutorado ou documento institucional que indique que o mesmo está
em trâmite para emissão.
Art.26º A conclusão do estágio  pós-doutoral  seguirá  o  rito  descrito  na Resolução
16/18-CEPE/UFPR,  com  entrega  de  relatório  final  e  audiência  pública  para
apresentação dos resultados. Será exigida, também, a comprovação de submissão
de  dois  artigos  em  periódico  científico  qualificado.  Após  o  cumprimento  das
exigências, será emitido certificado de Pós-doutorado
Art.27º. É de responsabilidade exclusiva do candidato o pleno conhecimento sobre o
PNPD/CAPES, devendo, para isso, ler na íntegra a documentação disponibilizada
pela CAPES em sua página na Internet (http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-
pais/pnpd-capes).
Art.28º. A bolsa poderá ser cancelada pela CAPES ou pelo PPGS, a qualquer tempo,
por infringência ao disposto no regulamento da portaria CAPES nº 86/2013, ficando o
bolsista obrigado a ressarcir  o investimento feito em seu favor,  de acordo com a
legislação  federal  vigente,  e  impossibilitado  de  receber  benefícios  por  parte  da
CAPES pelo período de até 5 (cinco) anos, contados do conhecimento do fato, sem
prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e penais.
Art.29. O PPGS/UFPR não se responsabiliza por mudanças na bolsa, oriundas da
agência de fomento ou pelo eventual cancelamento da cota pelo Governo Federal.
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Art.30º. Os candidatos não classificados deverão retirar seus documentos até 60 dias
da  divulgação  do  resultado  final.  Após  este  período,  a  documentação  será
descartada.
Art.31º. O candidato não poderá acumular a bolsa de pós-doutorado com qualquer
outro tipo de bolsa, exceto nos casos previstos em lei.
Art.32º. A bolsa poderá ser renovada, a critério da comissão, com base na avaliação
de desempenho, realizada anualmente pelo supervisor e aceita pelo colegiado do
PPGS.
Art.33º. A validade da seleção será de 1 (um) ano, a contar da data de divulgação do
resultado,  caso  ocorra  necessidade  de  substituir  um  bolsista  nesta  mesma
modalidade e área.
Art.34º. O candidato reprovado em alguma das etapas poderá interpor recurso por
escrito, a ser entregue na secretaria, em até 48 horas da divulgação do respectivo
resultado.
Art.35°.  Casos  omissos  serão  avaliados  pela  comissão  e  pelo  Colegiado  do
Programa.

Local para informações e para envio dos documentos do currículo:
Rua General Carneiro, 460,  Ed. D. Pedro I, 9.º andar
CEP 80.060-140  Curitiba – PR
Tel.: (41) 3360-5173    -     www.pgsocio.ufpr.br - pgsocioufpr@hotmail.com

Curitiba, 21 de dezembro de 2018

Prof.ª Dr.ª Maria Aparecida da Cruz Bridi
Coordenadora do PPGS/UFPR
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