EDITAL
Chamada de Candidaturas a Bolsa PNPD-CAPES:
Vigência com início em 05/2018 e fim em 04/2019

Este edital visa chamar candidaturas para uma bolsa de pós doutorado PNPD-CAPES atribuída
ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e de Manufatura (PPGEPM) da
Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas (FCA/UNICAMP),
Campus de Limeira, SP.

Maiores detalhes sobre o PNDP-CAPES podem ser consultados em:
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes.

Os candidatos, portadores do título de doutor, com interesse em desenvolver um projeto de pósdoutorado na FCA-UNICAMP em temas aderentes ao Mestrado em Engenharia de Produção e
de Manufatura, e que atendam aos critérios de elegibilidade, devem enviar a documentação
exigida para inscrição à Secretaria Acadêmica da FCA até o dia 04/05/2018.

Elegibilidade:
Os candidatos à bolsa PNPD devem atender um perfil acadêmico mínimo, satisfazendo pelo
menos um dos dois itens abaixo:
● ter participado de, pelo menos, um artigo completo publicado em congresso internacional
e um artigo submetido a revistas Qualis A1, A2, B1 ou B2 da área de Engenharias III na
CAPES ou que esteja indexado na base de dados Journal Citation Reports (JCR);
● ter participado de, pelo menos, um artigo aceito para publicação ou publicado em revistas
Qualis A1, A2, B1 ou B2 da área de Engenharias III na CAPES ou que esteja indexado
na base de dados Journal Citation Reports (JCR).

Documentos Obrigatórios para Inscrição:
As cópias dos documentos listados nos itens de I) à IV) a seguir deverão ser enviados pelo
candidato, em um e-mail único, identificado com o nome do inscrito, para o endereço de e-mail:
Diretoria de Ensino
R. Pedro Zaccaria, 1300 – Jd. Santa Luiza – Limeira/SP - CEP 13.484-350
Telefones: (19)3701-6713 FAX: (019) 37016680
posgrad@fca.unicamp.br - www.fca.unicamp.br

posgrad@fca.unicamp.br
I.
II.

Cópias de documentos pessoais (CPF, RG).
Cópias dos diplomas (ou atas de defesa).

III.

Currículos Lattes atualizado (em pdf.).

IV.

Plano de trabalho com horizonte de 12 meses, incluindo um projeto de pesquisa
específico em temas aderentes ao Programa de Mestrado em Engenharia de Produção e
de Manufatura. Recomenda-se que o candidato apresente, em seu plano de trabalho, um
plano de atividades de docência, seja em nível de graduação ou de pós-graduação.
(modelo livre); (em pdf.).

Os documentos originais indicado nos itens V) e VI) a seguir deverão ser entregues assinados
pelo professor credenciado no PPGEPM na Secretaria Acadêmica da FCA até o dia 04/05 (às
17h). A inscrição do candidato será considerada válida, somente após a entrega destes dois
documentos na secretaria acadêmica da FCA.

V.

Termo de aprovação de um professor credenciado no PPGEPM, que se comprometa em
ser o supervisor do pós-doutorando, caso a bolsa seja concedida (cf. modelo anexo).

VI.

É fortemente recomendado que o professor credenciado no PPGEPM que será o
supervisor do pós-doutorando, encaminhe uma Carta de Recomendação explicando a
relevância do projeto e o potencial do(a) candidato(a) (modelo livre).

Recomendação:
Classificação:
A Comissão de pós-graduação do PPGEPM fará a classificação dos candidatos em função da
documentação recebida e atribuirá a bolsa seguindo os procedimentos definidos na Instrução
CPG-PO 4.

Prazo para divulgação dos resultados:
08/05/2018
Diretoria de Ensino
R. Pedro Zaccaria, 1300 – Jd. Santa Luiza – Limeira/SP - CEP 13.484-350
Telefones: (19)3701-6713 FAX: (019) 37016680
posgrad@fca.unicamp.br - www.fca.unicamp.br

Anexo I

TERMO DE CONCORDÂNCIA DO SUPERVISOR

Eu,

_________________________________________,

professor

credenciado no Programa de Mestrado em Engenharia de Produção
e de Manufatura da FCA, declaro que conheço e aprovo o plano de
trabalho

de

pós-doutorado

do(a)

candidato(a)

_________________________________________________.
Caso a bolsa seja concedida, comprometo-me a supervisionar seu
trabalho durante o período de 12 meses, de acordo com a
PORTARIA CAPES Nº 086, DE 03 DE JULHO DE 2013.

Limeira, 00/00/00.

_______________________________________
Professor

Diretoria de Ensino
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Telefones: (19)3701-6713 FAX: (019) 37016680
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