EDITAL Nº 10/2019
A Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa, torna público que, no período de 22 a 31 de
maio de 2019, estarão abertas as inscrições para seleção de candidatos à bolsa do
Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES), da Universidade Franciscana
- UFN.
1 – OBJETIVOS DO PNPD
- Promover a realização de estudos de alto nível.
- Reforçar os grupos de pesquisa nacionais.
- Renovar os quadros nos Programas de Pós-Graduação nas instituições de ensino superior
e de pesquisa.
- 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 – CRONOGRAMA
ETAPAS

PERÍODO

Lançamento do edital

22 de maio de 2019

Inscrições

22 a 31 de maio de 2019

Seleção

03 de junho de 2019

Divulgação dos resultados

04 de junho de 2019

Prazo para entrega de documentação

04 a 07 de junho de 2019

3 – INSCRIÇÕES
Enviar e-mail: projetos@ufn.edu.br – Assunto: Bolsa PNPD (anexar documentos listados
abaixo):
a) Cópia de Diplomas de Graduação e Pós-Graduação
b) Pré-projeto de Pesquisa
c) Ficha de Inscrição (Anexo I)
d) Carta de Intenção

Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática
- O projeto de pesquisa deverá apresentar como foco principal o Ensino de Ciências (Física,
Química, Biologia), ou Matemática, conter no máximo oito páginas, com formato de livre
escolha do candidato, explicitar justificativa de viabilidade na Instituição, bem como, indicar
resultados esperados relativos à produção acadêmica no período de vigência da bolsa.
- A carta de intenção deverá apresentar o interesse do candidato em desenvolver projetos
nas linhas de pesquisa do PPGECIMAT (Ensino e aprendizagem no ensino de Ciências e
Matemática; Formação de Professores no ensino de Ciências e Matemática).
4 - NÚMERO DE VAGAS, PÚBLICO ALVO, VALOR E DURAÇÃO DA BOLSA
4.1 Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática
Vagas: 01 (uma)
Público-Alvo: Graduados em Ciências (Física, Química, Biologia), Matemática ou
Pedagogia, com o título de Doutor obtido em cursos direcionados para o Ensino, nessas
áreas, e com interesse em desenvolver projetos na linha de pesquisa do Ensino de Ciências
(Física, Química, Biologia) ou Matemática.
Valor: R$ 4.100,00 (pagos diretamente pela Capes)
Duração: 12 (doze) meses, prorrogáveis até o período máximo de 60 meses
5 – REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DA BOLSA
- Possuir o título de doutor, obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecido pelo
CNE/MEC; Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ser analisado
pelo Programa de Pós-graduação;
- Curriculum vitae (modelo Plataforma Lattes/CNPq) - últimos cinco anos, atualizado em
maio/2019, 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 (conforme modelo Capes – Anexo III da Portaria nº. 086 de 03 de julho de 2013);
- Não ser aposentado ou estar em situação equiparada;
- Ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil (portador de visto temporário), sem
vínculo empregatício;
6 - DOCUMENTOS
6.1. Para inscrição - Encaminhamento via e-mail dos documentos listados no item 3 deste
Edital.
6.2. Para os candidatos selecionados: - Entrega dos documentos abaixo listados para
cadastro da Bolsa no SCBA PNPD Capes:
a) cópia da carteira de identidade e CPF;
b) cópia de comprovante de endereço;
c) Carteira de Trabalho ou documento equivalente;
d) cópia de documento que contenha dados de conta corrente;
e) assinatura do Termo de Compromisso;
Local: Setor SADEPI - Prédio 07, 6º Andar, Conjunto I - Rua Silva Jardim, 1535 – Santa
Maria/RS
Horário: das 9h às 11:30h e das 14h às 18h.
Fone: 55 32201234
Obs.: Não cumprindo a documentação necessária até 07 de junho de 2019, o bolsista será
substituído pelo respectivo suplente.

7 - PROCESSO DE SELEÇÃO
7.1 Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática
- Pré-projeto de Pesquisa e Carta de Intenção (Peso 5,0).
- Produção científica disponível no Currículo Lattes, sendo considerada a produção nos
últimos cinco (05) anos e relacionada com as linhas de pesquisa do PPGECIMAT (Peso
5,0).
8– DATA DA SELEÇÃO
A seleção ocorrerá em 03 de junho de 2019.
9- DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E INFORMAÇÕES
Os resultados serão divulgados no dia 04 de junho de 2019, no endereço eletrônico:
www.universidadefranciscana.edu.br.
E-mails para informações:
Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática:
ppgecimat@ufn.edu.br;
Santa Maria, 21 de maio de 2019.

Marcos Alexandre Alves
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa

ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO

Ficha de inscrição – Bolsas PNPD
Programa de Pós-Graduação:
( ) PPG em Ensino de Ciências e Matemática
Nome:
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
Endereço Residencial:
Cidade:
UF:
Telefone(s) para contato:
E-mail:
Link do currículo Lattes:

