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Processo Seletivo de Bolsista para o Programa de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES 2017) 
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PosMEC) da Universidade Federal de 

Santa Catarina torna pública a abertura das inscrições para o processo seletivo de bolsista do 

Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES), para realização de estágio pós-doutoral no 

PosMEC. 

 

1. OBJETIVO 
O Processo Seletivo tem como objetivo preencher quatro (04) cotas de bolsa PNPD/CAPES

1
 

concedida ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PosMEC)  da UFSC, de 

acordo com o regulamento Programa PNPD previsto no anexo I da Portaria CAPES 086, de 03 de 

julho de 2013
2
. Este edital atende também à Resolução Normativa 36/CUn/UFSC, de 31 de outubro 

de 2013
3
. 

 

2. REQUISITOS DO BOLSISTA   
É exigido do candidato à bolsa do PNPD atender aos seguintes requisitos: 

a) Ser brasileiro ou possuir visto de regularidade de estadia no país; 

b) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; 

c) Possuir currículo que demonstre capacitação para atuar no desenvolvimento do projeto proposto; 

d) Dedicar-se integralmente e exclusivamente às atividades do projeto; 

e) Não ter vínculo empregatício ou estar liberado com ou sem remuneração; 

f) Não ser aposentado; 

g) Não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza. 

Vide regulamento CAPES-PNPD para mais detalhes
4
. 

 

 

3. PROJETO E PERFIL DO CANDIDATO 
O candidato selecionado irá contribuir para consolidação do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Mecânica. Deverá apresentar um perfil que o qualifique para integrar uma das linhas de 

pesquisa vigentes no programa, devendo contribuir com publicações científicas. 

 

4. BENEFÍCIOS 
Bolsa no valor mensal de R$4.100,00 (quatro mil e cem reais) paga diretamente pela CAPES ao 

bolsista, mais informações disponíveis no site da CAPES1. 

 

 

5. Cronograma do Processo de Seleção 
 

5.1. As inscrições para o processo de seleção devem ser feitas por email, até dia 28 de fevereiro de 

2019, enviando um único arquivo (PDF) contendo todos documentos solicitados para análise da 

seleção conforme abaixo.  

O email deve ser enviado para ppgemc@contato.ufsc.br, tendo como assunto do email “Seleção 

Pós-doutorado PNPD-2019/1”. A fim de garantir adequado fluxo de informações, o candidato 

deverá pedir confirmação do recebimento do email com anexo.   

 

                                                
1
 As cotas serão implementadas conforme classificação e disponibilidade.  

2 http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes  
3 http://ppgmec.posgrad.ufsc.br/legislacao-e-normas/  
4 http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf  

mailto:ppgemc@contato.ufsc.br
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes
http://ppgmec.posgrad.ufsc.br/legislacao-e-normas/
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf


 

 

 

5.2. Documentos a serem enviados para processo de seleção 

a. Preenchimento do formulário de inscrição via Controle Acadêmico de Pós-Graduação
5
. 

b. Currículo Lattes do candidato , no caso de estrangeiros, currículo elaborado segundo 

modelo constante do Anexo III da Portaria nº. 086 de 03 de julho de 2013 (CAPES); 

c. Cópia do histórico escolar de doutorado. Se o diploma for obtido no exterior, este deve ter o 

selo consular da embaixada do Brasil no país de origem.  

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

doutorado. 

e. Plano de trabalho (no máximo 15 páginas), incluindo cronograma de execução das 

atividades de pesquisa e ensino, se houver. 

f. Carta de aceite do supervisor, que deve ser professor permanente do PosMEC. 

 

Todos documentos devem ser agrupados em um único arquivo PDF para envio ao email acima, 

este arquivo deve ser identificado com o nome do candidato com a designação, seguindo o padrão:  

PosMEC-PNPD-2019-1_nome-candidato.pdf  
 

5.3. Documentos para inscrição- após aprovação. Caso selecionado, o candidato deverá fornecer os 

seguintes documentos adicionais: 

a. Uma foto 3x4; 

b. Cópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento; 

c. Cópia do CPF e da Carteira de Identidade; 

d. Comprovante de quitação com o serviço eleitoral e com as obrigações militares, e, em caso 

de estrangeiro, comprovação de regularidade de estadia no país; 

e. Cópia autenticada do diploma de doutor (frente e verso) com validade nacional.  

f. Na ausência do diploma de doutor, o selecionado deverá entregar o protocolo do processo 

de diploma.  

 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 

a. Análise da qualidade da proposta de trabalho e sua coerência com o currículo do supervisor 

(peso 3);  

b. Análise do currículo do candidato (peso 3); 

c. Arguição sobre a proposta de trabalho e o currículo do candidato (peso 3); 

d. O professor escolhido pelo candidato não ter tido oportunidade de supervisionar um pós-

doutorado com bolsa PNPD disponibilizada ao PosMEC-UFSC (peso 1).  

 

 

7. ARGUIÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE TRABALHO 
7.1. A arguição consistirá em perguntas sobre a proposta de trabalho a ser desenvolvida e sobre a 

trajetória acadêmica do candidato. A avaliação oral levará em conta os seguintes itens: a) Expressão 

oral de ideias e articulação do raciocínio, b) Capacidade de argumentação do candidato, c) Interesse 

na realização de atividades de pesquisa e pós-graduação. 

7.2. A ordem das entrevistas será definida pela Comissão de Seleção. 

 

 

 

                                                
5 http://propg.ufsc.br/pos-doutorado-na-ufsc-2/  

http://propg.ufsc.br/pos-doutorado-na-ufsc-2/


8. RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

8.1. Os aprovados serão classificados em ordem decrescente da média final alcançada. 

 

8.2. A divulgação do resultado do processo de seleção será feita pelo site 

http://ppgmec.posgrad.ufsc.br/ conforme cronograma abaixo.  

 

9. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

ETAPAS Datas  

Inscrição para seleção Até 28/fevereiro de 2019 

Arguição  07/março, podendo ser presencial ou por skype 

Divulgação dos resultados 11/março 

Implementação da bolsa
6
  Até 13/março 

 
O horário e local da arguição serão comunicados por email aos candidatos até dia 01/março. 

 

10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
10.1. A Comissão de Seleção decidirá sobre as questões não previstas neste Edital. 

10.2. O prazo para interposição de recurso será de 24 (vinte e quatro) horas após a divulgação do 

resultado final. 

10.3. A documentação dos candidatos eliminados e não classificados deverá ser retirada na 

Secretaria da PosMEC- UFSC até 30 dias do encerramento do processo seletivo. Caso este prazo 

não seja obedecido, a documentação será descartada.  

 

10.4. Informações: 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 

Centro Tecnológico Universidade Federal de Santa Catarina 

Caixa Postal 476 - Campus Universitário – Trindade 

Florianópolis/ SC - 88040-900. Tel: +55 (48) 3721 9277 

 

E-mail: ppgemc@contato.ufsc.br 

 

 

 

Professor Jonny Carlos  da Silva 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 

PosMEC/CTC/UFSC 

                                                
6
 A implementação das cotas dependerá da classificação e disponibilidade.  

http://ppgmec.posgrad.ufsc.br/
mailto:ppgemc@contato.ufsc.br

