Ministério da Educação
Universidade Federal do Paraná
Programa de PósGraduação em Informática

Edital Interno para Seleção de Propostas de Projeto de
PósDoutorado  PPGInf/UFPR Nº 04/2018
1) O Programa de PósGraduação em Informática abre as inscrições para a indicação de
Projeto para bolsa de PósDoutorado pela Fundação Araucária (FA) pela chamada
pública 13/2018.
1.1) Este Edital Interno segue as normas do Edital Interno n.º 01/2018 –
PRPPG/CPG/UBA – Bolsa Pós Doutorado Fundação Araucária/CAPES;
2) Interessados(as) devem enviar email para ppginf@inf.ufpr.br até o dia 04/12/2018,
com o assunto “Chamada de Bolsa de PósDoutorado FA”, contendo as seguintes
informações:
2.1) Nome Completo e CPF do supervisor(a);
2.2) Link para o CV Lattes atualizado do supervisor(a);
2.3) Número do registro ORCID do supervisor(a);
2.4) Nome Completo e CPF do candidato(a);
2.5) Link para o CV Lattes atualizado do candidato(a);
2.6) Número do registro ORCID do candidato(a);
2.7) Plano de trabalho do pósdoutorado, tamanho máximo de 15 páginas no modelo de
artigos da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), com Cronograma das atividades a
serem desenvolvidas;
2.8) Para brasileiros, cópia digitalizada do RG e CPF do candidato(a). Para estrangeiros,
cópia digitalizada da página de identificação do Passaporte.
2.9) Cópia digitalizada frente e verso do diploma de doutorado ou declaração de
conclusão com cópia da ata de defesa da tese.
3) Do candidato à Bolsa. É obrigatório:
3.1) ter título de Doutor;
3.2) ser brasileiro ou possuir visto permanente no país;
3.3) Não ter realizado estágio de pósdoutorado;
3.4) ter currículo atualizado na Plataforma Lattes;
3.5) não possuir vínculo empregatício de qualquer natureza durante a vigência da bolsa
3.6) dedicarse integral e exclusivamente às atividades programadas e estar disponível
para cumprimento efetivo do período de estágio pósdoutoral.
4) As inscrições serão avaliadas pela Comissão Avaliadora, composta por no mínimo 3
(três) doutores indicados pela coordenação do PPGInf, de acordo com:
4.1) Qualidade do Plano de Trabalho, considerando seu potencial de produção científica
e de contribuição para o programa;
4.2) Produção Científica e Técnica do candidato(a) e do supervisor(a), abrangendo:

4.2.a) Publicações;
4.2.b) Patentes, registros, prêmios, outros.
4.3) Para classificação, será calculado o índice de cada interessado(a) de acordo com:
Índice = Plano*0.3 + ProduçãoCandidato*0.3 + ProduçãoSupervisor*0.4
4.3.a) As notas dos subíndices Plano e Produção serão atribuídas pela Comissão de
Seleção;
4.3.b) Para o subíndice Produção somente serão consideradas as publicações presentes
no curriculum do(a) candidato(a) e classificadas no Qualis CC recente;
4.4) Os(as) candidatos(as) serão classificados em ordem decrescente de acordo com o
índice calculado no item (3.3).
5) O resultado da seleção interna será divulgado no site institucional do PPGIn1. Cabe ao
interessado(a) acompanhar a divulgação do resultado;
5.1) Após a divulgação do resultado, o interessado(a) terá o prazo máximo de 24 horas
para interpor recurso contra o resultado. O recurso deve ser enviado para o email
ppginf@inf.ufpr.br;
5.2) As respostas aos recursos serão informadas diretamente ao interessado(a).
6) O programa reservase ao direito de não indicar nenhuma proposta.
6.1) Caso mais que uma proposta seja apresentada, o programa reservase ao direito de
indicar mais que uma proposta.
6.2) Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção de Bolsas e pela
Coordenação da PósGraduação em Informática.
7) Calendário
7.1) Lançamento do edital interno: 29/11/2018;
7.2) Período de Inscrições: 29/11/2018 à 04/12/2018;
7.3) Análise das inscrições pela comissão de seleção: 05/12/2018;
7.4) Divulgação do resultado: 06/12/2018.
Curitiba, 29 de novembro de 2018.
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