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EDITAL Nº 006/2016/PPG-ENS/PNPD 
(publicado no Boletim de Serviço 613 de 16 de dezembro de 2016) 

 
Institui as regras para o Processo Seletivo para     
bolsista de Pós-Doutorado PNPD/CAPES do Programa 
de Pós-Graduação em Ensino e História das Ciências e 
da Matemática. 
 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Ensino e História das Ciências e da Matemática 
da Universidade Federal do ABC - UFABC torna pública a abertura de inscrições para a seleção de 1 
(um) Bolsista de Pós-Doutorado no âmbito do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) da 
CAPES/MEC, junto às áreas de pesquisa afins ao referido programa. Este edital é regido pelas 
seguintes normas e procedimentos para o processo de seleção de candidatos, em consonância com as 
regras definidas pela Portaria nº 086 de 03 de julho de 2013 da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
(http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNP
D.pdf). 

A Comissão de Seleção para o presente processo será composta pelos seguintes docentes: Fernanda 
Franzolin (Siape nº 2044591 – Presidente) sendo seus demais membros: Maria Inês Ribas Rodrigues 
(Siape nº 1746094). A critério da Coordenação do Programa, a Comissão de Seleção poderá envolver 
docentes externos ao mesmo. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1. O candidato deverá ser portador de título de doutor nas áreas de pesquisa afins ao Programa de 
Pós-Graduação em Ensino e História das Ciências e da Matemática, obtido há menos de 7 (sete) anos 
no país ou no exterior, neste caso em conformidade com normas CAPES. 

1.2. Considera-se desejável que o pós-doutoramento não se realize no mesmo grupo em que se tenha 
realizado o doutoramento do candidato. 

1.3. A seleção dos candidatos será realizada a partir da análise de projeto de pesquisa, do currículo 
do candidato e do currículo do Supervisor. 

1.5. A realização do processo seletivo será coordenada pela Comissão de Bolsas e Auxílios, sendo 
esta Comissão presidida por um membro do colegiado da coordenação do programa. 

1.6. Para os bolsistas aprovados nas modalidades sem vínculo empregatício, o período de duração da 
bolsa será de doze meses, podendo ser renovada anualmente, respeitada a vigência do Programa 
Nacional de Pós-Doutorado – PNPD, conforme os termos da Portaria Nº 086, de 03 de julho de 2013. 
Para os candidatos aprovados na modalidade com vínculo empregatício em instituições de ensino 
superior e pesquisa, o período máximo de duração da bolsa será de 12 meses, sem possibilidade de 
renovação. Nesse último caso, o candidato selecionado deverá solicitar afastamento sem 
remuneração de sua IES de origem, de acordo com as normas do PNPD-CAPES. 
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1.7. A bolsa de Pós-Doutorado do PNPD terá duração de 12 meses com valor mensal de R$ 4.100,00 
(quatro mil e cem reais), a ser implementada e paga diretamente pela CAPES ao bolsista, após a 
aprovação do candidato indicado pelo Coordenador do Programa e pela CAPES. 
 

2. DOS OBJETIVOS 
2.1. O PNPD tem por objetivo: 

I – promover a realização de estudos de alto nível; 

II – reforçar os grupos de pesquisa nacionais; 

III – renovar os quadros nos Programas de Pós-Graduação nas instituições de ensino superior e de 
pesquisa; 

IV – promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio pósdoutoral, 
estimulando sua integração com projetos de pesquisa desenvolvidos pelos Programas de Pós-
Graduação no país. 

 

3. DOS REQUISITOS DO CANDIDATO E DO SUPERVISOR 
3.1. Dos Requisitos do Candidato 

3.1.1. O candidato deverá ter concluído o doutoramento há menos de 7 (sete) anos. 

3.1.2. A bolsa pressupõe dedicação exclusiva ao projeto de pesquisa. 

3.1.3. O bolsista não pode ter vínculo empregatício nem poderá receber, durante toda a vigência da 
bolsa, bolsa de outra entidade, salário ou remuneração decorrente do exercício de atividades de 
qualquer natureza, ressalvadas as exceções previstas no art. 5º da Portaria 86/2013, ou expressa 
permissão em norma específica baixada pela CAPES. 

3.2. Dos Requisitos do Supervisor 

3.2.1. O Supervisor deve ter título de doutor ou qualificação equivalente, assim como competência e 
produtividade em pesquisa na área do projeto apresentado, avaliadas por sua súmula curricular, bem 
como disponibilidade, medida pelo regime de trabalho e número atual de orientandos. 

3.2.2. O Supervisor deverá ser docente permanente do Programa de Pós-graduação em Ensino, 
História e Filosofia das Ciências e da Matemática.  

3.2.3. O Supervisor deverá ter experiência em orientação de mestrado e/ou doutorado, sendo 
desejável que o mesmo já tenha levado alunos à defesa de dissertação e/ou tese. 

 

4. DOS COMPROMISSOS DO BOLSISTA E DO SUPERVISOR 
4.1. Dos Compromissos do Bolsista 

4.1.1. Dedicar-se exclusivamente ao projeto de pesquisa.  

4.1.2. Não receber bolsa de outra entidade, salário ou remuneração decorrente do exercício de 
atividades de qualquer natureza. 

4.1.3. Desempenhar as atividades de pesquisa relacionadas aos projetos desenvolvidos pelo grupo de 
pesquisa na área e, ainda, poderá orientar e co-orientar alunos de graduação e pós-graduação, além 
de participar ativamente de outras atividades de ensino e extensão.  
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4.1.4. Apresentar relatórios científicos e relatórios de aplicação dos recursos de reserva técnica 
dentro dos prazos previstos.  

4.2. Dos Compromissos do Supervisor Responsável 

4.2.1. Acompanhar e supervisionar o desenvolvimento do projeto de pesquisa do Bolsista. 

4.2.2. Acompanhar e supervisionar as atividades de orientação, de ensino e de extensão, caso elas 
venham a ocorrer. 

4.2.3. Avaliar os relatórios de pesquisa e elaborar parecer acerca do desenvolvimento do projeto de 
pesquisa. 

 

5. DA INSCRIÇÃO 
5.1. Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

I. Formulário de inscrição para solicitação de Bolsa de Pós-Doutorado; 

II. Currículo Lattes do Supervisor e do candidato à Bolsa; 

III. Apresentar documentos comprobatórios das atividades realizadas do candidato bolsista.  

IV. Histórico escolar de doutorado completo, com os nomes das disciplinas por extenso, e do 
qual constem eventuais reprovações ou trancamentos de matrícula do candidato, emitido como 
documento oficial (com carimbo e assinatura ou com código de autenticidade); 

V. Diploma do curso de doutorado ou ata da defesa; 

VI. Projeto de Pesquisa contendo no máximo 15 páginas em espaço 1,5 e tipo equivalente a 
Times New Roman 12. Sugere-se que o projeto seja organizado contendo: Folha de Rosto, Resumo, 
Enunciado do problema, Revisão bibliográfica, Resultados esperados, Objetivos, Metodologia, 
Cronograma de execução do projeto e Bibliografia; 

VII. Carta do Supervisor apresentando as justificativas da contribuição que o desenvolvimento do 
projeto proposto e a formação prévia do candidato trarão à sua linha de pesquisa. Em particular, 
deverá ser ressaltada a articulação entre projetos de pesquisa do grupo em andamento e as atividades 
propostas para o bolsista; 

VII. Súmula Curricular do Supervisor, na qual conste um resumo dos resultados de pesquisa 
obtidos anteriormente, referente a Auxílios ou Bolsas de Instituições de Fomento, dos quais o 
Supervisor tenha sido responsável ou beneficiário, elencando títulos dos projetos e números de 
processo, bem como de sua experiência na orientação de alunos (até duas páginas). 

5.2. Os documentos citados no item 5.1  deverão ser enviados em formato digital, para o e-mail:  
selecao.ensino@ufabc.edu.br, até 23h59 (horário de Brasília) do dia 20 de janeiro de 2017. O 
assunto da mensagem deve ser “Inscrição  PNPD – curso EHCM – nome completo do candidato”. 

 
6. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

 Prazo de inscrição: 16/12/2016 a 20/01/2017 

 Análise da documentação: 23/01/2017 a 26/01/2017 

 Divulgação do resultado parcial: 27/01/2017 

 Período de interposição de recursos do resultado parcial: 27/01/2017 a 01/02/2017 
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 Divulgação do resultado final no site do Programa e por endereço eletrônico do candidato: 
03/02/2017 

 Entrega da documentação e assinatura do Termo de Compromisso do candidato na Pró-
Reitoria de Pós-Graduação da UFABC: 06/02/2017 

 

7. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
7.1. A seleção e classificação dos candidatos serão baseadas nas seguintes etapas, com os respectivos 
pesos na nota final: 

I. Análise do projeto de pesquisa – 40%. 

II. Análise do currículo do candidato – 30%. 

III. Análise do currículo do Supervisor – 30%  

7.2. A avaliação do Projeto de Pesquisa observará: 

7.2.1. Definição e pertinência dos objetivos. 

7.2.2. Fundamentação científica e a metodologia empregada. 

7.2.3. Análise da viabilidade da execução do projeto utilizando a infraestrutura disponível e o prazo 
previsto. 

7.2.4. Importância da contribuição pretendida para a área de conhecimento em que o projeto se 
insere. 

7.2.5. Adequação do projeto às áreas afins à Pós-graduação em Ensino, História e Filosofia das 
Ciências e da Matemática. 

7.3. Avaliação do Histórico Acadêmico do Candidato 

7.3.1. Adequação da formação do candidato ao projeto proposto e da qualidade e regularidade de sua 
produção como pesquisador, avaliada por publicações em periódicos especializados, livros ou 
capítulos de livros, produtos educacionais, patentes ou outros instrumentos de propriedade 
intelectual; palestras, cursos e oficinas ministradas, resultados de pesquisa e outras informações que 
possam ser relevantes. 

7.4.  Histórico de Pesquisa do Supervisor 

7.4.1. Qualidade, regularidade e importância da produção científica e/ou tecnológica, com destaque 
para a produção recente. Elementos importantes para essa análise são: lista de publicações em 
periódicos com seletiva política editorial; livros ou capítulos de livros; produtos educacionais, 
patentes e outros instrumentos de propriedade intelectual; palestras, cursos e oficinas ministradas, 
resultados de pesquisa e outras informações que possam ser relevantes. 

7.4.2. Experiência e competência demonstrada na liderança de projetos de pesquisas relacionados ao 
tema da proposta em análise. 

7.4.3. Capacidade demonstrada para formar pesquisadores, com destaque para a atividade recente de 
orientação de estudantes em nível de mestrado e/ou doutorado. 

 

8. DO RESULTADO 
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8.1. A classificação dos candidatos far-se-á pela ordem decrescente da avaliação do projeto de 
pesquisa, do desempenho acadêmico do candidato e do desempenho de pesquisa do supervisor, de 
acordo com o número de vagas deste edital (1 vaga). 

8.2. A relação dos candidatos aprovados será disponibilizada conforme calendário apresentado, 
exclusivamente na página oficial do programa na internet: https://sites.google.com/site/pehfcm/home 

8.3. Os recursos a que os candidatos tem direito (item 4) deverão ser direcionados 
EXCLUSIVAMENTE para o e-mail institucional do Programa (posensino@ufabc.edu.br). 
Solicitações enviadas para endereço eletrônico diferente do aqui indicado, não serão acatadas. 

 

9. DOCUMENTOS PARA OUTORGA DA BOLSA 
I. Título de Doutor (Certificado ou Diploma) – cópia simples e original; 

II. Documento de identidade com validade nacional ou passaporte com visto temporário de 
permanência no país (no caso de estrangeiro), CPF e comprovante de residência com CEP – cópia 
simples e original; 

III. Demonstrativo de Conta Corrente do Banco do Brasil, exclusivamente, (cabeçalho de 
extrato), em que o candidato seja o titular da mesma – cópia simples e original; 

IV. Título de Eleitor e comprovantes das duas últimas eleições ou comprovação de estar em dia 
com as obrigações eleitorais no caso de candidato brasileiro – cópia simples e original; 

V. No caso de ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de 
ensino superior ou instituições públicas de pesquisa, apresentar comprovante de afastamento da 
instituição de origem por prazo compatível com o prazo de vigência da bolsa (via original). 

VI. Além da documentação acima, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação poderá requerer a 
apresentação de documentação complementar. 

 

10.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que: 

10.1.1. Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da seleção. 

10.1.2. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste 
Edital.  

10.2. Este edital tem validade de 12 meses, prorrogáveis por igual período. 

10.3. Os casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Coordenação do 
Programa de Pós-graduação em Ensino e História das Ciências e da Matemática. 

 
 
 

Prof. Dr. Márcia Helena Alvim 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências e da 

Matemática da Universidade Federal do ABC 
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