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EDITAL PPGEM-CT 04/2019 

SELEÇÃO DE BOLSISTA DO PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-

DOUTORADO (PNPD/CAPES)  

 

A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de 

Materiais do câmpus Curitiba (PPGEM-CT) receberá, no período de 13 a 27 de maio 

de 2019, inscrições para realização de processo seletivo para escolha de um bolsista 

de pós-doutorado para exercer atividades de pesquisa no Programa, em 

concordância com as regras do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) 

definidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES).  

 

 

1. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO 

A documentação a seguir deverá ser entregue na secretaria do PPGEM-CT, 

exclusivamente no horário das 9h às 11h30 e das 14h30 às 17h, durante o período 

de inscrição (13/05/2019 a 27/05/2019): 

 

I. Carta de aceitação do professor supervisor, concordando com a candidatura e 

como o Plano de Trabalho Proposto. O supervisor deverá estar credenciado 

como professor permanente, colaborador ou visitante no PPGEM-CT; 

II. Cópia do diploma de Doutor ou documento que comprove a conclusão do 

Doutorado. O título de doutor deve ter sido obtido em curso avaliado pela 

CAPES e reconhecido pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em 

instituição estrangeira, este deverá ser analisado PPGEM-CT; 

III. Curriculum vitae gerado pela Plataforma Lattes do CNPq; 

IV. Plano de Trabalho em que conste projeto de pesquisa resumido com, no 

máximo, 20 (vinte) páginas e, quando couber, a descrição das atividades de 

ensino a serem desenvolvidas. O tema da pesquisa deverá estar em 
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consonância com as linhas de pesquisa do PPGEM-CT (ver as áreas e linhas 

de pesquisa do Programa em:  

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgem-ct/sobre); 

V. Declaração de que o candidato dispõe de tempo integral para dedicação às 

atividades a serem desenvolvidas durante a residência pós-doutoral. 

 

Observações sobre a inscrição: 

1. Endereço para entrega ou envio da documentação: 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais - PPGEM 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR  

Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, 5000 - Ecoville 

Bloco M - 3º andar, sala EM 302 

81280-340 - Curitiba - PR – Brasil 

 

2. No caso de envio da documentação via postal, o candidato deverá postá-la com 

antecedência suficiente para que os documentos cheguem até a data limite da 

inscrição (27/05/2019). 

 

 

2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

I. Análise do Plano de Trabalho e verificação se está vinculado às linhas de 

pesquisa do PPGEM-CT; 

II. Análise da produção científica e tecnológica do candidato (publicações e 

patentes) no período 2015-2019, informada no CV-Lattes, e cômputo do 

indicador IPNPD  dado por: 

 

IPNPD = (4 PIL + 3 PNL+2PIC+ PNC + 0,1 PID +0,05 PND +0,05 SWR + A1 + 0,9 A2 

+0,75 B1 + 0,5B2 + 0,2 B3 + 0,1 B4 + 0,05 B5 + 0,1 I + 0,05 N + 0,025 REI 

 

Onde*: 

 

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgem-ct/sobre
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PIL Número de patentes internacionais licenciadas 

PNL Número de patentes nacionais licenciadas 

PIC Número de patentes internacionais concedidas 

PNC Número de patentes nacionais concedidas 

PID Número de patentes internacionais licenciadas 

PND Número de patentes nacionais licenciadas 

SWR Número de softwares registrados no INPI 

A1 Número de publicação classificadas como A1 no QUALIS em Engenharias III 

A2 Número de publicações classificadas como A2 no QUALIS em Engenharias III 

B1  
equivalente JCR≥1 Número de publicações classificadas como B1 no QUALIS em Engenharias III 

B2  
equivalente 
 0,8 ≤ JCR< 1 Número de publicações classificadas como B2 no QUALIS em Engenharias III 

B3 
JCR< 0,8  ou  SJR 
≥ 0,5 Número de publicações classificadas como B3 no QUALIS em Engenharias III 

B4 
equivalente 
0,3 ≤ SJR< 0,5 Número de publicações classificadas como B4 no QUALIS em Engenharias III 

B5 
equivalente 
0,1 ≤ SJR< 0,3 Número de publicações classificadas como B5 no QUALIS em Engenharias III 

I Número de artigos completos publicados em anais de congressos internacionais 

N Número de artigos completos publicados em anais de congressos nacionais 

REI 
Número de resumos estendidos publicados em anais de congressos 
internacionais  

 
* Somente serão computadas as produções do período 2015-2019. 

 

 

3. OUTRAS INFORMAÇÕES 

A vigência da bolsa (CAPES) será de 12 meses, renováveis por igual período até o 

limite de 60 meses, segundo regras estabelecidas pelo programa PNPD-CAPES 

(http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes) e pela Resolução no. 032/16-

COPPG da UTFPR (http://portal.utfpr.edu.br/editais/pesquisa-e-pos-graduacao/reitoria/programa-

institucional-de-bolsas-de-pos-doutorado-2013-utfpr-fa-chamada-13-2018-fa-capes/resolucao-no-032-

16-coppg.pdf/view). 

O valor mensal da bolsa, pago diretamente ao bolsista, será de R$ 4.100,00 (quatro 

mil e cem reais). 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes
http://portal.utfpr.edu.br/editais/pesquisa-e-pos-graduacao/reitoria/programa-institucional-de-bolsas-de-pos-doutorado-2013-utfpr-fa-chamada-13-2018-fa-capes/resolucao-no-032-16-coppg.pdf/view
http://portal.utfpr.edu.br/editais/pesquisa-e-pos-graduacao/reitoria/programa-institucional-de-bolsas-de-pos-doutorado-2013-utfpr-fa-chamada-13-2018-fa-capes/resolucao-no-032-16-coppg.pdf/view
http://portal.utfpr.edu.br/editais/pesquisa-e-pos-graduacao/reitoria/programa-institucional-de-bolsas-de-pos-doutorado-2013-utfpr-fa-chamada-13-2018-fa-capes/resolucao-no-032-16-coppg.pdf/view
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As bolsas PNPD/CAPES são regidas pela Portaria no. 086 da CAPES, de 03 de julho 

de 2013:  

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regu

lamento_PNPD.pdf 

A implementação e vigência da bolsa está sujeita à disponibilização de quota 

pela CAPES. 

 

 

4. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

O resultado do presente edital será disponibilizado na página do PPGEM-CT na 

internet (http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgem-ct) até o 

dia 03/06/2019. 

 

 

5. DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos neste edital serão decididos pelo colegiado do PPGEM-CT. 

 
 

 
 

Curitiba, 10 de maio de 2019 

 

Coordenação do PPGEM-CT 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf

