FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS
Cidade Universitária de Limeira

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DO PROGRAMA
NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO (CAPES) DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS (ICHSA)

A Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, em Limeira, torna pública a abertura
das inscrições para o Processo Seletivo para seleção de um (01) bolsista do Programa Nacional
de Pós-Doutorado (CAPES) do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas (ICHSA).
O bolsista deve atuar nas áreas de investigação dos laboratórios, grupos e centros de
pesquisa vinculados ao Programa, segundo as suas linhas de pesquisa: Sustentabilidade e
Proteção Social e Condição humana e mudanças tecnológicas.
O bolsista deverá apresentar um plano de trabalho, no qual contemple o projeto de
pesquisa e proposta de atividades que realizará junto ao Programa, com duração de 24 meses,
contendo duas etapas, cada uma com 12 meses de duração. A bolsa será concedida pelo
período de 12 meses, podendo ser renovada, a critério do ICHSA e da disponibilidade de bolsa.
A atuação do bolsista será na pesquisa, com foco no fortalecimento do grupo,
laboratório ou centro de pesquisa no qual atuará, bem como na articulação interna com outros
grupos do ICHSA.
O bolsista deverá dedicar-se exclusivamente às atividades da bolsa de Pós-Doutorado, o
que corresponde a 40 horas semanais, realizando suas atividades no laboratório, grupo ou
centro a qual estará vinculado, nas dependências da Faculdade de Ciências Aplicadas.
A inscrição será realizada em uma das linhas abaixo, envolvendo a construção da
proposta junto com o(a) supervisor(a) indicado(a). Entre os critérios de seleção estão: 1)
qualidade do projeto e do plano de trabalho; 2) potencialização e articulação de pesquisas e
atividades do ICHSA; 3) potencial de interdisciplinaridade e inovação teórico-metodológica no
contexto das linhas do ICHSA.
Lista de linhas de pesquisa e os respectivos supervisores
Laboratório/Grupo/Centro Temas de Pesquisa
de Pesquisa
Laboratório Urbanização e
Mudanças no Uso e Cobertura
da Terra
Laboratório de Geografia dos
Riscos e Resiliência / Grupo de
Pesquisa Fenomenologia e
Geografia
Grupo Ética e Justiça / Centro de
Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas

Supervisor(a)

Mobilidade espacial da população;
dinâmicas inter e intraurbanas

Alvaro de Oliveira D'Antona

Fenomenologia e ciências humanas;
metodologias interdisciplinares de
investigação; vulnerabilidade e mudanças
ambientais
Ética e Justiça Política; Liberdade e
Paternalismo; Multiculturalismo e Direitos
Humanos

Eduardo J. Marandola Jr.

Mauro Cardoso Simões
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Laboratório de Estudos do Setor
Público
Laboratório de Tecnologia,
Sociedade e Democracia

Centro de Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas

Laboratório e grupo de
pesquisa de Ergonomia, Saúde
e Trabalho

Políticas Públicas e de Instituições; Atores,
Governança e Processo decisório; Ciência,
Tecnologia e Sociedade; Educação Superior
Estratégias de Pesquisa em Ciência,
Tecnologia e Sociedade; Tecnociência e
Poder; Inovações Inclusivas; Política
Científica e Tecnológica
Ciência, Ambiente e interdisciplinaridade;
Discursos e narrativas ambientais;
Etnografia de políticas e/ou projetos
ambientais
Sistemas produtivos e a relação saúdetrabalho; Teoria da Atividade Humana:
contribuições da Ergonomia, do Laboratório
de Mudanças e do Psicodrama;
Complexidade e aspectos psicossociais do
trabalho; Agroecologia e Sustentabilidade

Milena Pavan Serafim

Rafael de Brito Dias

Roberto Donato da Silva Júnior

Sandra F.Bezerra Gemma

1) CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
a) Lançamento do edital: 17 de Novembro de 2017
b) Período de inscrição: 21 de Novembro de 2017 a 29 de Janeiro de 2018
c) Análise da documentação: 30 e 31 de Janeiro de 2018
d) Divulgação dos aprovados e do cronograma das entrevistas: 02 de Fevereiro de 2018
e) Realização das entrevistas: 05 de Fevereiro de 2018
f) Divulgação do resultado: 06 de Fevereiro de 2018
g) Impetração de recursos: 08 de Fevereiro de 2018
h) Resultado dos recursos: 09 de Fevereiro de 2018
g) Início do trabalho: 01 de Março de 2018
Obs.: Os horários e locais das provas serão divulgados no site da FCA.

2) DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO
As inscrições para participação no Processo Seletivo deverão ser feitas por e-mail,
encaminhando mensagem para posgrad@fca.unicamp.br (deve-se receber a confirmação da
inscrição).
Os documentos, relacionados abaixo, deverão ser encaminhados em formato “pdf”,
devidamente organizados e numerados.
I- Plano de trabalho (assinado pelo candidato e pelo supervisor), com atividades e
produtos que justifiquem a candidatura, contextualizando a contribuição potencial ao
grupo, laboratório ou centro de pesquisa do ICHSA, além de seu potencial para a
articulação e a interdiscilinaridade;

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

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS
Cidade Universitária de Limeira

II-

Projeto de pesquisa contendo Problematização, objetivos, justificativa, metodologia,
cronograma, resultdos esperados e referências;
III- Currículo Lattes atualizado (com data do período de inscrição) gerado diretamente
pela Plataforma Lattes;
IV- Cópia de RG e CPF;
V- 1 foto 3 x 4;
VI- Diploma do doutorado.

3) NORMAS DO PROCESSO SELETIVO
3.1) Primeira fase: Análise da documentação (Eliminatória)
Avaliação da documentação necessária para inscrição no processo de seleção.
O Plano de Trabalho, o Projeto de pesquisa e o Currículo Lattes do candidato serão
avaliados pela Comissão de Seleção formada por três membros docentes:
 O Plano de Trabalho visa permitir demonstrar a contribuição do bolsista ao ICHSA e
o conjunto de atividades relcionadas à sua inserção no grupo, laboratório ou centro
de pesquisa no qual atua o supervisor;
 O Projeto de Pesquisa deve ser conciso, claro e objetivo, com no máximo quinze
(15) páginas digitadas em fonte Times New Roman tamanho 12, com espaçamento
1,5 entrelinhas. Sua qualidade, exequidade e aderência às linhas do ICHSA serão os
critérios de avaliação. Projetos menores ou maiores poderão ser descartados;
 O Currículo Lattes será avaliado pela produção e participação em atividades
acadêmicas, com ênfase na pesquisa e na produção.
3.2) Segunda fase: Entrevista
A entrevista será realizada pela Comissão de Seleção e versará sobre todos os
documentos apresentados pelo candidato. O foco principal se refere à aderência ao perfil
desejado e ao próprio ICHSA, à exequidade da proposta e às potencialidades para o Programa
e para a pesquisa. Os membros da banca arguirão o candidato a respeito dos itens descritos
em seu Plano de Trabalho, Projeto de Pesquisa e Currículo Lattes.
O não comparecimento na data e horário estipulados implicará na eliminação do
candidato do Processo Seletivo.
3.4) Resultado Final
Cada membro da Comissão de Seleção atribuirá notas aos candidatos, de 0 a 10, pelos
requisitos: 1) Plano de Trabalho; 2) Projeto de pesquisa; 3) Currículo Lattes; 4) Entrevista. A
nota final será composta pela média ponderada na segunte proporcionalidade: 30%, 30% e
20% e 20%, respectivamente.
A validade do edital será de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, a
critério da CPG-ICHSA.
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O resultado será divulgado no sítio do ICHSA no portal da FCA (www.fca.unicamp.br).
4) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O candidato poderá interpor recurso contra o resultado final do Processo Seletivo, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação no site da FCA. O recurso deverá ser
protocolado na Diretoria de Ensino da FCA.
Os recursos serão julgados pela Comissão de Seleção do ICHSA. O resultado do recurso
será divulgado em até 5 (cinco) dias úteis e estará disponível para retirada na Diretoria de
Ensino da FCA.
A inscrição do candidato implica a aceitação das normas e instruções para o processo
de seleção, contidas neste edital, e nos comunicados já emitidos ou que vierem a serem
tornados públicos.
Os casos omissos serão analisados pela Comissão de Seleção, Comissão do Programa de
Mestrado Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e instâncias superiores da
Universidade Estadual de Campinas e instâncias superiores da Universidade Estadual de
Campinas
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