
 
 

 

CHAMADA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA PNPD-

CAPES 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 se encontra aberta a inscrição do 

processo seletivo para 01 (uma vaga) de bolsista de pós-doutorado dentro do Programa 

Nacional de Pós-Doutorado – PNPD/CAPES, 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. O presente processo de seleção será encaminhando de acordo com a Portaria 

CAPES 086/2013, de julho de 2013.  

 

2. DAS MODALIDADES E DOS REQUISITOS PARA O CANDIDATO À BOLSA 

 

Poderão se inscrever pesquisadores nas seguintes modalidades (conforme previsto na 

Portaria CAPES 086/2013): 

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

empregatício; 

b) Estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício; 

c) Docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino superior 

ou instituições públicas de pesquisa desde que afastados da instituição de origem, por período 

compatível com o prazo de vigência da bolsa. 

 

Os candidatos deverão atender aos seguintes requisitos:  

 

- Possuir título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos avaliados pela 

CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, 

este deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação;  

- Estar em dia com as obrigações eleitorais (brasileiro) e militares (sexo masculino); 

- Dedicar-se às atividades do projeto; 

- Não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 

- Possuir capacidade comprovada para desenvolvimento de atividades relacionadas ao projeto 

em uma das seguintes áreas: a) Avaliação e Análise de Impacto Ambiental, b) Planejamento 

Ambiental e Desenvolvimento Regional  

- Ter currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes; 

- Não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza; 

- Ter condições para iniciar as atividades do projeto assim da aprovação da candidatura pela 

CAPES. 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA 

 

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) Realizar atividades de pesquisa relacionada ao projeto proposto.  

b) Participar em atividades de docência em disciplinas do Mestrado em Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Regional.  

c) Elaborar relatório anual de atividades a ser submetido à aprovação do Colegiado do Mestrado 

em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional e encaminhar Relatório Final em até 30 

(trinta) dias após o encerramento da respectiva bolsa. 

d) Elaborar pelo menos 01 (um) artigo científico por ano, em consonância com a linha de 

pesquisa do(a) docente Orientador(a) / Supervisor(a), para publicação em periódicos 

qualificados em estrato superior, na área de Ciências Ambientais. 

 

4. COMPROMISSOS DO BOLSISTA, CASO A BOLSA VENHA A SER CONCEDIDA: 

 

a) Dedicar-se exclusivamente ao projeto de pesquisa. 

b) Não receber bolsa de outra entidade, salário ou remuneração decorrente do exercício de 

atividades de qualquer natureza. 

c) Não fazer modificações no projeto (plano inicial, datas etc.) sem prévio consentimento e 

aprovação do Colegiado do PPG. 

d) Criar vínculo com a Instituição localizada no Estado de São Paulo e demonstrar suficiente 

grau de elevada interação acadêmica com o Orientador/Supervisor e com a comunidade 

acadêmica da Instituição sede do Projeto. 

e) Não se afastar da instituição em que desenvolve o projeto de pesquisa sem antes obter 

autorização do colegiado, mediante solicitação justificada apresentada pelo(a) Orientador(a) / 

Supervisor(a).  

A restrição do item (e) não se aplica a: 

    I. Realização de pesquisa de campo prevista no projeto de pesquisa que fundamenta a 

concessão da bolsa; 

    II. Estágio de pesquisa por prazo inferior a um mês; 

    III. Participação em Reunião Científica ou Tecnológica com ou sem apresentação de trabalho; 

    IV. Participação em curso de interesse do projeto de pesquisa que fundamenta a bolsa, por 

duração inferior a um mês. 

 
Em todos os casos: 

a-)  È necessário que haja o  endosso por escrito do Orientador/Supervisor, o qual deve ser 

arquivado pelo Orientador/Supervisor e pelo Bolsista. 

b-) Caso o desenvolvimento do projeto de pesquisa a que concerne a bolsa concedida tenha 

recebido apoio financeiro de qualquer outra fonte de financiamento, pública ou privada, o 

pesquisador se obriga a informar e fazer referência expressa a esse apoio, com a identificação 

clara de sua fonte, em todas as formas de divulgação mencionadas no item anterior. 

c-) Emitir pareceres de assessoria gratuitamente e no prazo especificado para a Coordenadoria 

de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (CPDI). 

IMPORTANTE: A não observância dessas normas implica o cancelamento da bolsa. 



 
 
O(A) Pesquisador(a) Orientador(a) / Supervisor(a) indicado pelo Colegiado do PPG em Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Regional, deverá ter título de doutor ou qualificação equivalente, 

assim como competência e produtividade em pesquisa na área do projeto apresentado. 

5. DA INSCRIÇÃO 

 

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente no período de 05/02/2018 a 

28/02/2018, 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; 

- Para candidato(a) que se enquadre nas modalidades a e b (item 2): deverá apresentar uma 

proposta de projeto de pesquisa para até 24 meses (com no máximo 20 páginas) que contemple 

as áreas de pesquisa acima; 

- Para candidato que se enquadre na modalidade c (item 2) apresentar uma proposta de projeto 

de pesquisa para até 12 meses (com no máximo 20 páginas) que contemple as áreas de pesquisa 

acima. Destaca-se que, para a modalidade c, conforme Portaria 086/2013, a bolsa será de um 

período de até 12 meses, sem possibilidade de renovação; 

- 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. 

 

6. DA BOLSA 

 

A bolsa concedida, de natureza individual e intransferível, terá vigência de 12 (doze) 

meses, prorrogáveis anualmente, até atingir o limite máximo de 60 (sessenta) meses para as 

modalidades a e b. Para a categoria c, a vigência será, no máximo de até 12 meses, 

improrrogáveis. O valor da bolsa e sua implementação pela CAPES estão descritos na Portaria 

086/2013.  

 

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, a partir do dia 05 de março de 2018. 

mailto:mmadre@unoeste.br


 
 
 

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, 

seguindo as Normas Gerais e Operacionais da Concessão de Bolsas do PNPD/CAPES, 

conforme Portaria 086/2013 de 03/07/2013, 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 de Bolsista PNPD/CAPES/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, sem vínculo 

empregatício;  

(    ) b) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício; 

(    ) c) ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino 

superior ou instituições públicas de pesquisa desde que afastados da instituição de origem, 

por período compatível com o prazo de vigência da bolsa.  

 

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) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Termo de Concordância 

Eu, ____________________________________________________ declaro que o 

preenchimento deste formulário é de minha inteira responsabilidade e que estou de acordo com 

as normas e procedimentos estabelecidos neste processo de seleção, em acordo com a Portaria 

CAPES 086/2013. 

Local, data e assinatura. 

______________________________________________________ 

 

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

