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EDITAL PPGAU Nº 02/2018 

CHAMADA PARA SELEÇÃO– PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO PNPD/CAPES 

2018/2019 

 

INSCRIÇÕES 20/08/2018 a 27/08/2018 

 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo [PPGAU], da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal de Uberlândia, FAZ SABER que, no período de 20 a 27 

de agosto de 2018, estarão abertas as inscrições para seleção de candidatos à bolsa do Programa 

Nacional de Pós-Doutorado [PNPD] CAPES. As inscrições deverão ser efetuadas via e-mail a ser enviado 

para o endereço eletrônico coord.ppgau@faued.ufu.br. 

Contatos: [34] 3239.4433 / 3291.6325 

coord.ppgau@faued.ufu.br 

http://www.ppgau.faued.ufu.br  

 

1. Dos objetivos. A seleção de candidatos à bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado-PNPD/CAPES 

pauta-se pelo disposto na Portaria/CAPES Nº 086, de 03 de julho de 2013 e tem como objetivos promover a 

realização de estudos de alto nível no âmbito do PPGAU; reforçar seus grupos de pesquisa, promovendo a 

integração de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em projetos de pesquisa desenvolvidos pelo 

PPGAU. 

2. Das Bolsas. Será oferecida 1 (uma) bolsa, no valor mensal de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais). 

3. Duração da Bolsa: 12 (doze) meses, com possibilidade de renovação anualmente até atingir o limite 

máximo de 60 (sessenta) meses.  

4. Habilitação do Candidato: Doutor em áreas afins da Arquitetura e Urbanismo. 

5. Das modalidades de inscrição. O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades, 

observando-se o disposto no artigo 5º da Portaria/CAPES Nº 086, de 03 de julho de 2013: 

5.1. ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem vínculo 

empregatício; 

5.2. ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício; 

5.3. ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino superior ou 

instituições públicas de pesquisa. 

§ 1º O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço residencial no exterior no 

momento da submissão da candidatura; 

§ 2º Professores substitutos poderão ser aprovados na modalidade do item 3.1, sem prejuízo de suas 

atividades de docência, após análise e autorização do Programa de Pós-Graduação; 

§ 3º Os candidatos aprovados na modalidade do item 3.3 deverão apresentar comprovação de 

afastamento da instituição de origem, por período compatível com o prazo de vigência da bolsa; 

§ 4º Os candidatos aprovados na modalidade do item 3.3 não poderão realizar o estágio pós-doutoral na 

mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício; 

6. Da documentação a ser apresentada: O candidato deverá encaminhar cópias digitalizadas dos 
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seguintes documentos: 

6.1. Formulário de Inscrição, devidamente preenchido (Anexo I desta Chamada); 

6.2. Projeto de Pesquisa (em português ou inglês), enquadrando-se em uma das linhas de pesquisa da 

Área de Concentração do PPGAU-UFU; 

6.3. Carta motivação e justificativa do interesse em participar do PNPD/CAPES e do desenvolvimento da 

pesquisa junto ao PPGAU-UFU, indicando a linha de pesquisa à qual pretende se vincular e possíveis 

supervisores do PPGAU-UFU. 

6.4. Comprovação do título de doutor, obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo 

CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este será analisado pelo Programa de 

Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUeD, UFU; 

6.5. Currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq (evidenciando a produção intelectual nos últimos 

cinco anos) 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 (ver Anexo III da 

PORTARIA Nº 086, DE 03 DE JULHO DE 2013); 

Não haverá devolução da documentação entregue, a qual será descartada após o processo seletivo. 

 

Observação: sobre a Área de Concentração, seus orientadores e linhas de pesquisa estão disponíveis no 

site www.ppgau.faued.ufu.br.  

 

7. Da Seleção. A seleção dos candidatos será elaborada pelos professores do Colegiado do PPGAU/ 

FAUeD/UFU. 

8. Do Processo Seletivo. A seleção será feita com base na análise do curriculum vitae do candidato e do 

seu projeto de pesquisa, observando-se o perfil e trajetória acadêmico-científica do candidato e a qualidade 

científica do projeto de pesquisa apresentado e sua consistência e afinidade à linha de pesquisa indicada. 

9. Do Resultado Final. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente da nota final, 

sendo que o primeiro será selecionado para a concessão da bolsa do Programa Nacional de Pós-

Doutorado-PNPD/CAPES. Ocorrendo empate, será admitido o candidato com doutorado há mais tempo; 

ainda persistindo o empate, será admitido o candidato mais velho. O resultado final será divulgado até o dia 

30 de agosto de 2017 no quadro de avisos da Secretaria e no site do PPGAU (www.ppgau.faued.ufu.br). 

 

Uberlândia, 16 de agosto de 2018. 

 

 

 

Prof.ª Dr.ª Maria Beatriz Camargo Cappello 

Coordenadora do PPGAU/FAUeD/UFU 
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome do Candidato: 

 

Título do projeto de pesquisa: 

 

Linha de Pesquisa: 

 

Referência aos projetos de pesquisa desenvolvidos pelos professores do PPGAU 

 

 

 

Resumo do projeto de pesquisa (10 linhas no máximo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPF: RG: Órgão Expedidor: 

Passaporte (se estrangeiro): 

Endereço Residencial 

Logradouro: 

Bairro: Cidade: UF: 

CEP: 

Telefone: Telefone: 

E-mail: 

Data de Nascimento: Nacionalidade: 

Graduação 

 Curso: 

 Instituição: 

 Data da titulação (semestre/ano): 

Pós-graduação 

 Curso: 

 Instituição: 

 Título: 

 Data da titulação (semestre/ano): 
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 Curso: 

 Instituição: 

 Título: 

 Data da titulação (semestre/ano): 

 


