UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM

EDITAL Nº 02/2018

Edital de inscrição e seleção de bolsista do Programa Nacional de Pós Doutorado/CAPES
junto ao PPGEL – UEPG.

Tendo em vista a concessão, pela CAPES, de uma (01) cota de bolsa do PNPD CAPES
(http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes) ao Mestrado em Estudos da
Linguagem da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o colegiado do programa, no uso de
suas atribuições, abre as inscrições para candidatos/as a Estágio Pós-Doutoral junto a este
Programa,

conforme

Portaria

CAPES

Nº

086,

de

03/07/2013

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regul
amento_PNP D.pdf).

1.

Objetivos da Seleção
O processo de seleção para a vaga no Programa Nacional de Pós-doutorado (PNPD)
MEC/CAPES tem por objetivo promover a inserção de pesquisadores/as brasileiros/as
e estrangeiros em estágio pós-doutoral, reforçando os grupos de pesquisa nacionais.

2.

Das vagas
Será disponibilizada 1 (uma) vaga para ingresso, com bolsa de estudos do PNPD, com

duração de 12 meses, renovável por mais 12 meses, até o limite de 01/06/2020, estando
sujeito à manutenção do PNPD pela CAPES.

3.

Perfil do/a candidato/a

É esperado do/a candidato/a que o seu vínculo possa contribuir para o fortalecimento do
PPGEL e também para a sua formação docente, realizando atividades junto à graduação e à
pós-graduação, inclusive com trabalho de co-orientação de estudantes nos diferentes níveis
de formação.

4. Requisitos dos candidatos e bolsistas

Do candidato a bolsista exige-se:
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.
III – não ser aposentado ou estar em situação equiparada;
IV – O candidato pode se inscrever em uma das seguintes condições: 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.
V- O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço residencial no
exterior no momento da submissão da candidatura. Professores substitutos/colaboradores
poderão ser aprovados na modalidade “a” do inciso IV, sem prejuízo de suas atividades de
docência, após análise e autorização do Programa de Pós-Graduação. Os candidatos
aprovados na modalidade “c” do inciso IV 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 inciso IV não poderão realizar o estágio pósdoutoral na mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício.

5.

Das atribuições dos/as bolsistas

Em conformidade com as deliberações do Colegiado do Mestrado em Linguagem, Identidade
e Subjetividade e em atendimento ao Art. 6º da PORTARIA CAPES Nº 086, DE 03 DE JULHO
DE 2013, do bolsista exige-se:

I-

Elaborar Relatório de Atividades semestral e anual a ser submetido à aprovação do
Programa de Pós-Graduação e encaminhar Relatório Final em até 60 (sessenta)
dias após o encerramento da respectiva bolsa;

II-

Dedicar-se às atividades do projeto;

III-

Restituir à 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.

6. Das inscrições

Os/as candidatos/as, doutores/as em Letras, Linguística ou Educação, devem enviar para o
endereço eletrônico mestradolinguagem@uepg.br, mensagem com identificação de assunto
“Inscrição PNPD” contendo:
a) link para o Currículo Lattes, ou, para pesquisadores/as estrangeiros/as, o anexo III da
portaria 086 de 03/07/2013 da CAPES devidamente preenchido.
b) Comprovante da titulação exigida.
c) Plano de trabalho, em formato PDF, que deve contemplar:

 Identificação do/a candidato/a;
 Indicação de disponibilidade para a realização das atividades no Programa;
 Introdução com manifestação e justificativa do interesse;
 Intenções de pesquisa, com apresentação de problema, indicação de metodologia e
referencial teórico, evidenciando vínculos dos mesmos com uma das duas linhas de
pesquisa da área de concentração em Estudos da Linguagem disponível na página
eletrônica

do

PPGEL

(http://www.uepg.br/mestrados/mestradolinguagem/index.html);
 Intenções de atuação docente nos cursos de graduação em Letras e pós-graduação
em Estudos da Linguagem da UEPG, contendo a descrição das formas de atuação,
que podem ser a docência em disciplinas e/ou na forma de execução de eventos de
extensão, conforme classificação da Pró-Reitora de Extensão e Assuntos Culturais da
UEPG, constante no Anexo I deste Edital;

 Previsão de publicações no período de vigência da bolsa;
 Cronograma de execução do plano de trabalho (incluindo elaboração de relatório
semestral e anual), com atividades definidas por bimestres, pelo prazo de 12 meses;
 Participação periódica nas reuniões do departamento e do PPGEL.

7. Dos benefícios
A bolsa a ser concedida no âmbito do PNPD consiste no pagamento de mensalidade
no valor fixado pela CAPES de R$ 4.100,00, observada a duração da bolsa. Para
recebimento é necessária conta no Banco do Brasil.

8. Seleção
1a etapa: (eliminatória)
Análise do plano de trabalho pelo Colegiado do PPGEL e Análise do Currículo Lattes.
2ª etapa: (classificatória) Entrevista (presencial ou virtual, conforme o caso).

9. Cronograma:

Etapa

Data

Inscrições

20/02 a 06/03/2018

Análise do Plano de Trabalho e Currículo 07 a 08 de março de 2018
Lattes
Divulgação resultado parcial

12 de março de 2018

Entrevistas

16 e 19 de março de 2018

Resultado final

21 de março de 2018

Envio de documentação

22 a 29 de março de 2018

Início das atividades

02 de abril de 2018

Ponta Grossa, 16 de fevereiro de 2018.

Silvana Oliveira
Coordenadora de Curso

Anexo I
Classificação de Eventos que podem compor o Plano de Trabalho
Ciclo de palestras
Série de palestras que tanto podem ser um assunto desdobrado em várias apresentações
como vários assuntos que se complementam. Igualmente, pode ser ministrado por um ou
vários palestrantes, especialistas no assunto.
Colóquio
Reunião de especialistas com representantes do publico alvo, para socializar informações
sobre um determinado tema.
Conferência
Reunião formal, em que um especialista desenvolve determinado tema sobre o qual tem
amplo domínio. Ao final de sua exposição, responde perguntas.
Congresso
São sempre eventos de grande porte e de organização complexa, que reúne elevado número
de participantes com objetivo de assistir a apresentações feitas por especialistas a respeito
de um ou mais temas. Suas programações são variadas e podendo ocorrer diversos eventos
menores dentro deles.
Debate
Discussão pública entre dois ou mais oradores que devem apresentar e defender seus
pontos de vista. No debate sempre há um mediador com atribuição de coordenar as falas.
Normalmente, em debates, o público é apenas ouvinte. É um método bastante eficaz para
expor temas que apresentam posições conflitantes.
Evento esportivo
Campeonato, torneio, olimpíada, apresentação esportiva.
Exposição
Evento que visa apenas à divulgação de produtos.

Encontro
Seu objetivo é expor trabalhos, estudos e experiências relevantes para áreas específicas.
Tem as mesmas características do congresso com formato menor.
Festival
Série de ações /eventos culturais ou esportivos, realizados concomitantemente, em período
determinado de tempo, geralmente com edições periódicas.

Fórum
Reunião de discussão caracterizada pelo livre debate de idéias, com participação do público.
Grupo de estudos
Reunião de pessoas que estudos aprofundados sobre determinados temas.
Jornada
Reunião de profissionais de determinada área de conhecimento que visa o tratamento
prático de um tema. Normalmente utilizam-se técnicas de demonstração ou apresentação
de casos.
Mesa-redonda
Reunião de especialistas ou técnicos que discutem ou deliberam, em pé de igualdade, sobre
determinado assunto. É coordenada por um moderador que disciplina a reunião e admite a
participação do público, mediante perguntas.
Painel
Reunião na qual a mesa é composta por personalidades ou especialistas que apresentam
diferentes pontos de vista a respeito de um tema que será debatido em plenário.
Palestra
Conferência proferida por especialista para um público específico.
Reunião
Termo utilizado para definir pequenos ou grandes agrupamentos com fins específicos.
Reuniões podem acontecer também durante congressos, convenções e outros eventos do
mesmo porte, bem como separadamente com duração de no máximo de um dia.
Semana - Encontro seqüencial de estudos que visa a discussão de um tema exposto e
debatido por todos os participantes podem ocorrer diversos eventos menores dentro dela.
Seminário
Congresso científico ou cultural cujo objetivo é a atualização e o debate de conhecimentos
técnicos. Grupo de estudos em que os participantes reunidos debatem cada matéria em
questão. Nos seminários, cada pessoa pesquisa e relata o tema que lhe foi atribuído.
Simpósio
Reunião de técnicos e especialistas destinados a apresentar comunicações sobre temas de
grande interesse de um público selecionado, bem como objetiva realizar intercâmbio de
idéias e informações. Não tem como foco o debate. Tem a figura do moderador e o público
participa ao final.
Workshop

Reunião de trabalho, ou de treinamento, em que os participantes discutem e/ou exercitam
determinadas técnicas numa área específica.
Oficina
É semelhante ao workshop, sendo que a oficina é mais utilizada para prática de técnicas.
Lançamentos e Obliteração de Selo
Lançamento consiste em lançar um produto, serviço, ou publicação.
Obliteração de Selo, normalmente, é um item de uma programação comemorativa.
Teleconferência
Conferência realizada ä distância, visando atingir público de diferentes localidades, através
de tecnologias de informação e comunicação, com transmissão de textos e imagens dos
participantes.

Disponível em: http://www.uepg.br/proex/#

