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EDITAL Nº 011/2018-PCE 

 

 A Prof
a
. Dr

a
. Cássia Kely Favoretto Costa, 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Econômicas, no uso de suas atribuições 

legais e estatutárias, 

 

  TORNA PÚBLICO o presente Edital que estabelece instruções destinadas à Seleção de 

Candidatos à Bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 O PNPD – Programa Nacional de Pós-Doutorado – tem por objetivos promover a realização de estudos 

de alto nível, reforçar os grupos de pesquisa nacionais, renovas os quadros nos Programas de Pós-Graduação 

nas instituições de ensino superior e de pesquisa e 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. 

 

2. REQUISITOS DO BOLSISTA 

I – 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 obtido em instituição estrangeira, este deverá ser 

analisado pelo Programa de Pós-Graduação;  

II – disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, currículo com 

histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e tecnológicos de impacto e/ou 

prêmios de mérito acadêmico; 

IV – não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 

V – O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades: 

a) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem vínculo 

empregatício; 

b) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício; 

c) ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino superior ou 

instituições públicas de pesquisa. 

O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço residencial no exterior no 

momento da submissão da candidatura. 

Os candidatos aprovados na modalidade “c” do item V deverão apresentar comprovação de afastamento 

da instituição de origem, por período compatível com o prazo de vigência da bolsa. 

Os candidatos aprovados na modalidade “c” do item V não poderão realizar o estágio pós-doutoral na 

mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício 

 

3. ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA 

I. Dedicar-se integralmente às atividades do projeto/plano de trabalho; 

II. Restituir a CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada a não observância das 

normas do PNPD, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, circunstância alheia a sua vontade ou 

doença grave devidamente comprovada e fundamentada. A avaliação dessas situações fica condicionada à 

análise e deliberação pela Diretoria Executiva da CAPES, em despacho fundamentado; 

III. Obedecer a todas as normas contidas na Portaria CAPES no 086/2013 e Resolução 053/2008-CEP e 

às normas e resoluções do Programa de Pós-graduação em Ciências Econômicas (PCE) da UEM; 

IV. Colaborar em atividades do Programa de Pós-graduação em Ciências Econômicas da UEM, 

conforme definição do Plano de Trabalho previamente aprovado pelo pesquisador supervisor e pelo Conselho 

Acadêmico do Programa; 
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V. Colaborar nas atividades de pesquisas científicas e em grupo de pesquisa no PCE, contemplando: 

colaboração/orientação no planejamento/sistematização de instrumentos de coleta de dados, na coleta de dados, 

na tabulação e análise de dados e na redação de artigos científicos; 

VI. Colaborar na orientação de alunos de pós-graduação e de iniciação científica; 

VII. Publicar ou submeter artigo científico em coautoria com docente do PCE, em periódico Qualis e/ou 

periódico com fator de impacto e indexado na área de Economia, no período de vigência da bolsa; 

VIII. Apresentar, em audiência pública, organizada e presidida pelo professor supervisor, os resultados 

da pesquisa executada no período; 

IX. Ao final do período de pós-doutorado, o pós-doutorando deverá encaminhar ao Colegiado do PCE 

relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas. 

 

 

3. INSCRIÇÕES 

 O candidato deverá encaminhar a seguinte documentação: 

a) Carta do candidato descrevendo as qualificações que o credenciam a pleitear a bolsa de pós-doutorado. Nessa 

carta deverá também constar o contato telefônico e eletrônico do candidato (e-mail); 

b) Cópia do diploma de Doutorado (ou ata comprobatória da defesa de tese, ou declaração  do Programa 

atestando a defesa da tese) obtido em Programa de pós-graduação credenciado pela CAPES; 

c) Duas fotos; 

d) Cópia do Histórico escolar da Pós-Graduação (Doutorado); 

e) Cópia da Carteira de Identidade e CPF ou passaporte, no caso de estrangeiro; 

f) Currículo Lattes atualizado; 

g) Projeto de pesquisa e cronograma de atividades (20 páginas no máximo) a ser desenvolvido presencialmente 

no PCE; 

h) uma carta de recomendação, podendo ser institucional; 

i) apresentar tabela com pontuação de seu Currículo Lattes, conforme tabela anexa; 

j) estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovada a sua candidatura pela respectiva 

agência. 

 

4. AVALIAÇÃO 

 Os critérios serão baseados em: a) pontuação do Currículo Lattes, conforme Anexo 1 (serão 

consideradas as atividades realizadas nos últimos três anos), que será normalizada tomando como referência a 

maior pontuação (nota dez) do mesmo, e b) análise do projeto de pesquisa, atribuindo nota de zero a dez. A 

pontuação final será a média aritmética simples entre os itens (a) e (b). 

 

5. CRONOGRAMA 

Evento Período 

Inscrições 20/09 a 22/10/2018 

Resultados Até 31/10/2018 

Início das atividades Previsto para Dezembro/2018 

 

Enviar documentação para: 

 Universidade Estadual de Maringá 

 Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas 

 Av. Colombo, 5790 

 87020-900    Maringá - PR 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas reserva-se o direito de resolver 

os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital. 
 

    Maringá, 17 de setembro de 2018. 
 

 

               Prof
a
. Dr

a
. Cássia Kely Favoretto Costa 

                    Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas 



ANEXO I 

 

  DISCRIMINAÇÃO Pontos Qtde Total 

       

1 Atividades de ensino/por ano  (máximo 100  pontos)  100   

1.1 Disciplinas ministradas  5   

     

2 Atividades administrativas/ano (máximo 50  pontos) 50   

2.1 Coordenação de Curso 10   

2.2 Chefia de departamento 10   

2.3 Órgãos superiores da Universidade 10   

2.4 Participação em colegiados superiores 5   

        

3 Projetos de Pesquisa (máximo 100  pontos) 100   

3.1 Financiados     

3.1.1 Coordenador 40   

3.1.2 Participante 20   

        

3.2 Não Financiados     

  Coordenador 20   

  Participante 5   

        

4 

Artigos completos publicados em periódicos científicos especializados com 

corpo editorial, constantes nas normativas da área do Qualis/Capes e 

classificados nos seguintes estratos: (máximo 100  pontos)  - Economia 

(peso 1) - áreas afins: Adm, Contabilidade, Direito (Peso 0,3) 

200   

4.1 Estrato indicativo da qualidade A1 100   

4.0 Estrato indicativo da qualidade A2 80   

4.3 Estrato indicativo da qualidade B1 60   

4.4 Estrato indicativo da qualidade B2 40   

4.5 Estrato indicativo da qualidade B3 25   

4.6 Estrato indicativo da qualidade B4 15   

4.7 Estrato indicativo da qualidade B5 5   

4.8 Estrato indicativo da qualidade C 0   

        

5 Artigos completos publicados em revistas não indexadas 0   

        

6 Livros  (com corpo editorial) (máximo 50  pontos) 50   

6.1 Autores de Livros   50   

6.2 Autores de Capítulos de Livros (limitado a 01 capítulo por livro)  15   

6.3 Tradução de Livros 30   

        

7 Trabalhos Completos publicados em Anais de Congressos Científicos 

(igual ou superior a 4 páginas) (máximo 50  pontos) 
50   

7.1 Internacionais 10   

7.2 Nacionais 5   

7.3. Regionais 2   

7.4 Locais 0,1   

        

8 Orientações concluídas (máximo 50  pontos) 50   

8.1 Monografia de Especialização 6   

8.2 Monografia de graduação 6   

8.3 Iniciação científica 6   

8.4 Tese de Doutorado 10   

8.5 Dissertação de Mestrado 8   

     

 TOTAL 600   
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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO PNPD 

1 
 
Informações Pessoais 
 

Nome Completo:       

Nacionalidade:       UF:    Estado Civil:       

CPF:       Data de Nascimento:       

Cédula de Identidade:       Órgão Exp.:       Data de emissão:       

 

Endereço Residencial 

Rua:       

N°:       Complemento:       CEP:       

Bairro:       Cidade:       UF:    

Tel:       Fax:      Celular:       

Email:       

 
 
Declarando minha concordância com as condições de seleção, solicito minha inscrição no processo de seleção 
à Bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado. 
 
 
Local:          Data:       
 

 

 

 
 

Assinatura do Candidato 
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