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EDITAL 6/2019-PGE 

 
O professor Dr. Hélio Silveira, Coordenador do Programa de Pós-

Graduação em Geografia, da Universidade Estadual de Maringá, 

no uso de suas atribuições legais, 

 

 
  

TORNA PÚBLICO  

 

Art. 1º – O processo de seleção para a supervisão de 01 (uma) bolsa de pós-doutorado, no 

âmbito do Edital nº 4/2019-PPG e Chamada Pública 13/2018- Modalidade B – Fundação Araucária, no 

período de fevereiro/2019 a janeiro/2022 (as cotas serão disponibilizadas conforme cronograma da 

PPG nos anos de 2019, 2020 e 2021) 

 

Art. 2º – PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 11. a 15/03/2019 (até as 11h00) 

  

Art. 3º – INSCRIÇÃO: a) Diretamente na secretaria do Programa de Pós-Graduação em 

Geografia (Bloco H12, sala 18, Campus Sede UEM), com toda a documentação exigida até às 11h00 

da data-limite (15 de março de 2019);  

 

Art. 4º – REQUISITOS DE  ELEGIBILIDADE: 

 Ter vínculo formal efetivo e compor o quadro docente permanente  de Programa 

de Pós-graduação (PPG) strictu sensu da UEM com oferta no nível de 

Doutorado; 

 Ter sido o orientador principal de, ao menos, 3 (três) orientações de Doutorado 

concluídas; 

 Integrar Grupo de Pesquisa cadastrado no CNPq, em execução e certificado pela 

UEM; 

 Ter currículo atualizado na Plataforma Lattes; 

 Não possuir pendências junto à Fundação Araucária; 

 Não possuir pendências junto à PPG. 

 

Art. 5º - INSCRIÇÕES: Para concorrer a este edital, os docentes elegíveis deverão 

protocolar: 

1. Ficha de inscrição (disponível no final deste edital). 

2. Tabela de pontuação do Currículo Lattes (preenchida e impressa), referente à 

produção do período de janeiro de 2014 a 15 de março de 2019. 

3. Projeto de pesquisa a ser desenvolvido pelo estagiário. 

4. Documento comprobatório da disponibilidade de recursos para execução do 

projeto a ser desenvolvido. 

5. Cronograma de execução para o período de vigência da bolsa. 

Obs. Para as cotas a serem implantadas nos anos de 2020 e 2021, será facultado 

alterações no projeto apresentado ou mesmo substituição, com obrigatoriedade de 

atendimento ao contido nos itens 4 e 5. 

 

Maringá, 11 de março de 2019. 

 

 

 

 

CERTIDÃO 
Certifico que o presente edital foi afixado 

no mural de avisos, nesta Secretaria, no 

dia  11.03.2019  às 11h00. 

 

Miriam de Carlos 

 

 

 

Nome do responsável 
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EDITAL 004/2019-PPG 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

PROGRAMA: 

DOCENTE: 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

 

ANEXAR:  

o Tabela de Pontuação do Currículo Lattes – produção de janeiro de 2014 a março de 

2019 - (preenchida e impressa). 

o Projeto de Pesquisa a ser desenvolvido pelo estagiário. (observar o parágrafo único 

do item 6.1.5) 

o Documentos comprobatórios da disponibilidade de recursos para execução do 

projeto a ser desenvolvido. 
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** Tabela de Pontuação de supervisores com base no Qualis-CAPES vigente, para o 

período de janeiro de 2014 a março de 2019. 

Qualis Peso do estrato* No de Artigos Pontuação 

A1 100   

A2 85   

B1 70   

B2 55   

B3 40   

B4 25   

B5 10   

Total de Pontos   

*Cada àrea do conhecimento deverá usar o Qualis-CAPES vigente, conforme consta 

nos documentos de área pertinente. 

 
Observação: considerem os valores especificados como modelo 
 

 

 


