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EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE
PÓS-DOUTORADO (PNPD 2017) - CAPES
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Culturas e Artes da
UNIGRANRIO informa que estão abertas as inscrições até 6 de Novembro de 2017
para o preenchimento de 01 (uma) bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado
PNPD/ CAPES no âmbito de um dos projetos abaixo, e que refletem as Linhas de
Pesquisas do programa:
Projeto: Estudos sobre Diversidades, Identidades e Gênero:
Descrição: Neste projeto desenvolvem-se estudos sobre gênero e gerações, sobre o
corpo, sobre as tradições oriundas das relações entre etnias latino americanas e
africanas. Acolheu-se também, os novos estudos das africanidades, das religiosidades
formadoras do construto cultural diverso que sobrevive nos espaços vivenciados por
estudantes e pesquisadores acolhidos no Programa.
Projeto: Ambiente, Cultura e Tecnologias: Ensino, Métodos e Representações:
Descrição: Neste projeto compartilhamos os estudos compartilhados entre ciência,
literatura e arte mediadas neste grupo, por diferentes meios de produção e divulgação.
Esse campo beneficia-se do desenvolvimento de tecnologias e ferramentas, em
materiais de ensino e em propostas para novas profissões. A interdisciplinaridade nesta
linha permite operações combinadas entre áreas do saber (matemática, química e física)
no desenvolvimento do pensamento lógico e na produção textual dos estudos das
línguas, da linguística e da virtude crítica dos discursos.
Projeto: Pesquisas em Memória, Discursos e Narrativas:
Descrição: Os trabalhos voltam-se à recuperação das vozes dos sujeitos que portam
conhecimentos e saberes oriundos de oralidades antigas e de narrativas das experiências,
que se constituem elas mesmas em epistemologias, por serem únicas e necessárias ao
reconhecimento do outro. Decorrentes de práticas sociais diversas, de organizações
sociais múltiplas, esse conjunto revela discursos intolerantes e representações que
libertam ou subordinam o pensamento crítico às hierarquias sociais.
O valor mensal da bolsa será de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais)
Requisitos para o candidato à bolsa:
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, conforme anexo deste
Regulamento;
III – não ser aposentado ou estar em situação equiparada;
O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades:
Modalidade a: ser brasileiro ou estrangeiro1 residente no Brasil portador de visto
temporário, sem vínculo empregatício2;
Modalidade b: ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício;
Modalidade c: ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em
instituições de ensino superior ou instituições públicas de pesquisa34.
Duração da Bolsa (Portaria da Capes Nº 086, de 03 de Julho de 2013 – Artigos 13 e 14)
Para os bolsistas aprovados nas modalidades a e b, o período de duração da bolsa será
de doze meses, podendo ser renovada anualmente até atingir o limite máximo de 60
(sessenta) meses.
Para os candidatos aprovados na modalidade c, o período máximo de duração da bolsa
será de 12 meses, sem possibilidade de renovação.
Período de inscrição: 9 de outubro a 6 de novembro de 2017

Local da Inscrição:
As inscrições deverão ser encaminhadas para o e-mail: poshumanas@unigranrio.com.br
da Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Humanidades Cultura e Artes da
UNIGRANRIO, Campus I Duque de Caxias, RJ, com todos os documentos anexados.
O assunto do e-mail deve ser: Edital PNPD 2017 PPGHCA.

Documentos necessários:
a) Ficha de inscrição preenchida e assinada (Anexo ao edital);
b) Cópia do RG e CPF;
c) Cópia do Diploma ou Ata de Defesa da Tese ou Carta do Programa;
d) Currículo Lattes.
1

O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço residencial no exterior no momento da submissão da
candidatura.
2
Professores substitutos poderão ser aprovados na modalidade a, sem prejuízo de suas atividades de docência, após análise e
autorização do Programa de Pós-Graduação.
3
Os candidatos aprovados na modalidade c deverão apresentar comprovação de afastamento da instituição de origem, por período
compatível com o prazo de vigência da bolsa.
4
Os candidatos aprovados na modalidade c não poderão realizar o estágio pós-doutoral na mesma instituição com a qual possuem
vínculo empregatício.

A seleção será realizada por uma comissão designada pela Coordenação do Programa.

Critérios de seleção:
a) Análise do Currículo do Candidato (60%);
b) Entrevista (40%).

Data da seleção: As entrevistas ocorrerão nos dias 7 e 8 de novembro de 2017, a partir
das 10h. Os candidatos deverão se dirigir à secretaria do PPGHCA/UNIGRANRIO (3º
andar do bloco J, Unidade Caxias), para informação sobre o local da entrevista.

Data de divulgação dos resultados: 9 de novembro de 2017.

Entrega dos documentos finais pelo candidato selecionado para implementação da
bolsa: até 13 de novembro de 2017 às 14h.

Comissão de Avaliação e seleção dos candidatos para bolsa PNPD
Profa. Drª. Haydéa Maria Marino de Sant’Anna Reis
Prof. Dr. José Carlos Sebe Bom Meihy
Prof. Dr. José Geraldo da Rocha

Duque de Caxias, 9 de outubro de 2017.

Profa. Drª. Haydéa Maria Marino de Sant’Anna Reis
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em
Humanidades, Culturas e Artes da UNIGRANRIO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HUMANIDADES, CULTURAS E
ARTES
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO À BOLSA DO PROGRAMA
NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO 2017 CAPES (PNPD).
IDENTIFICAÇÃO:
Nome do Candidato: ___________________________________________________
CV Lattes (apresentar endereço na internet): _________________________________
Filiação:
Pai: _________________________________ Mãe: ___________________________
Data de Nascimento: ___/____/______ Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
Naturalidade: Cidade:____________ Estado: ___________ País:________________
CPF: _______________________
Identidade nº:________________

Órgão exp.:_________

Título de Eleitor nº: ________________

Data:___________

Estado civil: _______________________

Endereço residencial: ___________________________________________________
Bairro:_________________ Cidade:______________ CEP: _________ Estado: ____
Celular: (___)__________________ Telefone Fixo: (___)______________________
E-mail: _______________________________________________________________
FORMAÇÃO ACADÊMICA:
Graduação:
Área: _____________________________Conclusão: ______________
Instituição: _______________________________________________________
Mestrado:
Área: _____________________________Conclusão: ______________
Instituição: _______________________________________________________
Doutorado:
Área: _____________________________Conclusão: ______________
Instituição: _______________________________________________________

Duque de Caxias, ____ de ____________________ de 2017.

___________________________________________________________
Assinatura

