
 
 

 

CHAMADA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO DE PROGRAMA 

NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO – PNPD PARA DESENVOLVER ATIVIDADES 

JUNTO AO MESTRADO EM MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL - UNOESTE 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação (PPG) em Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Regional da UNOESTE informa que encontra-se aberta a inscrição do 

processo seletivo para 02 (duas vagas) de pós-doutorado (SEM BOLSA) dentro do Programa 

Nacional de Pós-Doutorado – PNPD, para atuar nas áreas de Avaliação e Análise de Impacto 

Ambiental, e/ou Planejamento Ambiental e Desenvolvimento Regional, e cujos estudos a 

serem desenvolvidos deverão estar relacionados um dos projetos desenvolvidos no programa 

(PROINTER / PROINTER SAÚDE/ PROINTER AMBIENTALIZAÇÃO), do referido PPG.  

 

A inserção de pesquisadores na condição de pós-doutorados na UNOESTE tem como objetivo 

elevar o nível de excelência científica do Programa de Pós-Graduação EM MEIO AMBIENTE 

E DESENVOLVIMENTO REGIONAL / MMADRE.  

2. DAS MODALIDADES E DOS REQUISITOS PARA O CANDIDATO 

 

Poderão se inscrever pesquisadores nas seguintes modalidades: 

a) Brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário;, 

b) Estrangeiro, residente no exterior; 

c) Docente ou pesquisador no país em instituições de ensino superior; 

  

Estão habilitados para realização de Pós-Doutorado portadores do título de doutor, mediante 

apresentação de propostas de trabalho que poderão contemplar atividades de pesquisa sob 

supervisão de um docente do programa de MESTRADO EM MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL / MMADRE.  

 A solicitação de Pós-Doutorado na UNOESTE será aceita mediante a entrega dos documentos 

exigidos, a saber: 

- Carta de Aceite do Supervisor; 

- Plano de Trabalho, com assinatura do supervisor; 

- Declaração de ciência da realização do pós-doutoramento, assinada pelo responsável da 

Instituição a qual o candidato está vinculado; 

- Declaração do pós-doutorando de ciência de que a realização do pós-doutorado na modalidade 

SEM BOLSA não implicará em vínculo empregatício com a UNOESTE; 

- Apresentação de documento comprobatório de convênio de cooperação interinstitucional, em 

casos de pós-doutoramento realizados parcialmente em universidades de outros países; 

- Declaração do pós-doutorando de reconhecimento de direitos de propriedade intelectual.  

 

3. SÃO REQUISITOS DO SUPERVISOR 

 

– Ser docente/pesquisador da UNOESTE com titulação mínima de doutor. 

– Estar credenciado como docente orientador no Programa de Pós-Graduação stricto sensu de 

MESTRADO EM MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL / MMADRE da 

UNOESTE. 

– Comprovar regularidade na produtividade científica através do Currículo Lattes. 

http://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/documentos/MestradoEmMeioAmbiental-PROINTER.pdf
http://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/documentos/MestradoMeioAmbiente-PROINTER-SAUDE.pptx
http://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/documentos/MestradoMeioAmbiente-PROINTER-AMBIENTALIZACAO.pdf


 
 
A proposta de Pós-Doutorado de cada candidato deverá ser encaminhada pelo supervisor para o 

colegiado do curso e posteriormente para a PRPPG (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação).  

Durante o período de realização do Pós-Doutorado, o supervisor tem a responsabilidade de 

acompanhar, analisar e referendar todas as situações que venham a ocorrer, tais como, 

elaboração de relatórios, prorrogação, cancelamento ou suspensão do pós-doutorado.  

4. DURAÇÃO OU PERÍODO 

 

A duração do Pós-Doutorado será de no mínimo, seis (06) meses e, no máximo vinte e quatro 

(24) meses, podendo ser prorrogada por até mais doze (12) meses, mediante justificativa do pós-

doutorando e parecer do supervisor, devidamente aprovados pelo colegiado do Programa de 

MESTRADO EM MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL / MMADRE e 

pela PRPPG.  

5. CONDIÇÕES 
 

A solicitação de Pós-Doutorado na UNOESTE será aceita considerando as seguintes condições: 

A participação em Programa de Pós-Doutorado não gera vínculo empregatício, funcional ou 

previdenciário com a UNOESTE, sendo vedado o exercício de qualquer atividade de natureza 

administrativa acadêmica e de representação, de forma regular. 

Ao Pós-Doutorando é garantido o acesso dos serviços, tais como o uso de bibliotecas, 

instalações, bens e serviços necessários ou convenientes para o desenvolvimento das atividades 

previstas. 

Excepcionalmente, fica permitido ao Pós-Doutorando colaborar como Docente em disciplinas 

dos Cursos de graduação e pós-graduação ministrados na UNOESTE, ouvidos os Conselhos de 

Curso de Graduação e Conselhos de Programas de Pós-Graduação, atendendo a legislação em 

vigor para cada caso. 

Ao final do período de Pós-Doutorado e na eventualidade de pedido de prorrogação de prazo, o 

Pós-Doutorando deverá encaminhar relatório científico com avaliação do supervisor 

acompanhado de justificativa da prorrogação quando pertinente.  

Compete ao colegiado de curso do MESTRADO EM MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL / MMADRE, com base no parecer do supervisor, 

homologar a finalização do Pós-Doutorado. Os certificados de Pós-Doutorados homologados 

serão emitidos pela PRPPG. 

É vedado ao candidato à realização simultânea de mais de um Pós-Doutorado na UNOESTE ou 

outra Instituição. 

Toda produção bibliográfica, artística, técnica ou de divulgação decorrente do Pós-Doutorado 

deverá mencionar necessariamente a condição do autor de Pós-Doutorando da UNOESTE. 

Os casos omissos serão analisados em primeira instância pela Comissão Permanente de 

Pesquisa (CPP). Não sendo possível encontrar uma solução, os mesmos serão encaminhados 

para avaliação da Câmara Central de Pesquisa (CCPe). 

6. DA INSCRIÇÃO 

 

As inscrições deverão ser realizadas na secretaria, sendo a documentação em formato pdf 

(abaixo) encaminhada para o e-mail: mmadre@unoeste.br 

 

- Ficha de inscrição preenchida e assinada (ANEXO 1); 

- Carta de apresentação do candidato descrevendo suas qualidades para exercer atividades de 

Pós-doutorado no Programa de Pós-graduação; 

- Currículo Lattes completo e atualizado; 

- Cópia do diploma de título de Doutor ou ata da defesa de Doutorado; 

mailto:mmadre@unoeste.br


 
 
- O candidato(a)  deverá apresentar uma proposta de projeto de pesquisa para até 24 meses (com 

no máximo 20 páginas) que contemple as áreas de pesquisa do programa; 

- Contato telefônico, endereço e e-mail (para eventual agendamento de entrevista); 

- Candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço residencial no exterior 

no momento da submissão da candidatura. 

 

O currículo Lattes não necessita ser documentado, no entanto, durante o processo de seleção 

informações e ou documentos probatórios poderão ser solicitados ao Candidato. O Mestrado em 

Meio Ambiente não se responsabiliza pelo não recebimento de solicitação de inscrição por 

motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de 

linhas de comunicação, bem como por fatores de ordem técnica que impossibilitem a 

transferência dos dados. 

 

7. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DO CANDIDATO 

 

O Processo de avaliação compreenderá a Análise do Curriculum Vitae – Plataforma 

Lattes/CNPq – gerado e impresso a partir da Plataforma Lattes/CNPq (http://lattes.cnpq.br), 

atualizado, e será analisado pela comissão de seleção instituída pelo Colegiado do PPG em 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da UNOESTE. O resultado, depois de 

homologado pelo Colegiado do PPG, pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e pela 

Reitoria da UNOESTE será divulgado por e-mail. 

 

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Mais informações sobre o presente Edital e o esclarecimento de eventuais dúvidas poderá ser 

realizado através de mensagens encaminhadas para o e-mail: mmadre@unoeste.br 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Colegiado do PPG em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da UNOESTE, reserva-

se no direito de resolver casos omissos não previstos neste Edital, não cabendo recursos de 

espécie alguma.  
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ANEXO I 

 

Formulário de Inscrição no Processo de Seleção PNPD/UNOESTE 

 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome: ______________________________________________________________________ 

Data de nascimento:________________________________________________________ 

CPF:_____________________________________RG:___________________________ 

Naturalidade (país/estado):__________________________________________________ 

Endereço completo para correspondência:______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Telefone___________________________ E.mail:_______________________________ 

 

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA 

- Graduação: 

Curso___________________________________________________________________ 

Instituição_______________________________________________________________ 

Período_________________________________________________________________ 

- Mestrado: 

Curso__________________________________________________________________ 

Instituição_______________________________________________________________ 

Período__________________________________________________________________ 

- Doutorado: 

Curso__________________________________________________________________ 

Instituição_______________________________________________________________ 

Período_________________________________________________________________ 

- Pós-doutorado 

Curso__________________________________________________________________ 

Instituição_______________________________________________________________ 

Período_________________________________________________________________ 

 

3. Atuação profissional (três últimas atividades remuneradas) 

- Instituição: ____________________________________________________________ 

- Cargo ou função: _______________________________________________________ 

- Período: ______________________________________________________________ 

 

4. Modalidade na qual se enquadra de acordo com item 2 da chamada. 

(    ) a) brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário;  

(    ) b) ser estrangeiro, residente no exterior; 

(    ) c) ser docente ou pesquisador no país em instituições de ensino superior. 

 

5. Indique qual ou quais linha de pesquisa pretende atuar (informações 

www.unoeste.br/mestrado/mmadre) 

(     ) Avaliação e Análise de Impacto Ambiental  

(     ) Planejamento Ambiental e Desenvolvimento Regional. 

 

6. Indique com qual ou quais docentes você se identifica e respectivas linhas de projetos 

(informações www.unoeste.br/mestrado/mmadre) 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Local, data e assinatura. 

______________________________________________________ 

http://www.unoeste.br/mestrado/mmadre
http://www.unoeste.br/mestrado/mmadre

