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Edital 2017 

  Seleção de bolsista para estágio pós-doutoral                         

Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES) 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Política - PPGCP-UFMG 

 

A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Política da UFMG 

abre inscrições, a partir de 03 de abril de 2017, visando à realização de Processo 

Seletivo para seleção de 02 (dois) pesquisadores na área de Ciência Política no 

âmbito do Programa Nacional de Pós-doutorado da CAPES.  

 

 Os (as) interessados (as) deverão desenvolver atividades de pesquisa e 

docência na graduação. As inscrições deverão ser encaminhadas até as 

23h59min do dia 10  de abril de 2017. A apresentação de candidatura à vaga  

deve ser enviada exclusivamente para o e-mail: selecaoppgcp@fafich.ufmg.br, 

em formato (*pdf), em mensagem identificada como "Postdoc Application”, até 

o dia 10 de abril de 2017. 

 

A apresentação de candidatura à vaga deve trazer, em anexo ao email 

enviado, a seguinte documentação completa: 

 

1) Currículo (para brasileiros em formato Lattes e para estrangeiros em 

formato disponível no Anexo III do Regulamento PNPD - 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_20

13_Regulamento_PNPD.pdf ; 

 

2) Projeto de Pesquisa; 

 

3) Diploma de Doutorado ou Ata de Defesa de Doutorado;  

 

4) Declaração assinada e datada de que tem ciência e que concorda com todos 

os termos da Portaria No 086 da CAPES, de 03 de julho de 2013, cujo teor 

encontra-se diponível no  endereço: 

(http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_20

13_Regulamento_PNPD.pdf);  
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(5) Formulário de inscrição preenchido (disponível em: 

http://www.fafich.ufmg.br/ppgcp/) 

 

Todos os documentos enviados devem estar em formato PDF. 

 

O Projeto de Pesquisa  deverá ser elaborado do seguinte modo: 

a)  folha de rosto; 

b)  resumo; 

c)  introdução; 

d)  objetivos; 

e)  apresentação teoricamente sustentada do problema de pesquisa; 

f)  metodologia; 

g)  resultados esperados; 

h)  cronograma; 

i)  referências bibliográficas. 

 

O projeto de Pesquisa deverá conter, no máximo, 15 páginas (fonte Times New 

Roman 12, espaçamento 1,5), incluindo folha de rosto e referências 

bibliográficas. 

 

A avaliação dos (as) candidatos (as) será realizada com base no Currículo e em 

apresentação do Projeto, seguida de arguição sobre o mesmo. 

  

A seleção ocorrerá no período de 11 a 12 de abril de 2017 por uma comissão. 

A convocação de candidatos aprovados para a etapa de apresentação/arguição 

ocorrerá até às 11h59 do dia 12 de abril. A etapa de apresentação/arguição dos 

projetos de pesquisa ocorrerá no próprio dia 12 de abril de 2017. Para 

candidatos não residentes em Belo Horizonte, a etapa de apresentação/arguição 

poderá ser realizada à distância, via skype, desde que solicitado no ato da 

inscrição e com indicação, no formulário de inscrição, do endereço eletrônico 

(skype). Neste caso, a arguição também será feita no dia 12 de abril de 2017. 

 

O(a) candidato(a) se responsabilizará por testar a conexão com a secretaria do 

PPGCP/UFMG, quando solicitado, garantindo banda de internet com velocidade 
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compatível para emissão de som e imagem em tempo real. O PPGCP/UFMG não 

se responsabilizará por problemas de conexão na realização desta etapa. 

 

A vigência da bolsa (CAPES) será de 12 meses, podendo ser renovada 

anualmente, a critério exclusivo do Colegiado do PPGCP - UFMG, conforme 

Portaria No. 086/2013. O valor mensal da bolsa, pago diretamente ao bolsista, 

será de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais). A bolsa de pós-doutoramento será 

implementada após a autorização da CAPES.  

 

Cronograma de seleção: 

1) Inscrições: período de 03/04/2017 a 10/04/2017, exclusivamente por e-

mail: selecaoppgcp@fafich.ufmg.br  

  

2) Divulgação dos selecionados para arguição oral:  

Até o dia dia: 12/04/2017  

 

3) Arguições orais:  

Dias: entre 12 de abril de 2017 – SALA 4109 

Endereço:  

PPGCP-FAFICH-UFMG 

Campus-Pampulha 

 Av. Antônio Carlos,6627 - Bairro Pampulha - CEP:31270-901. 

Belo Horizonte/MG. Fafich: 4°. Andar , sala 4109. 

 

4) Divulgação do resultado: até 17 de abril de 2017. 

 

5) Implementação da bolsa: 18 de abril de 2017 (para início imediato). 

 

 

Belo Horizonte, 03 de abril de 2017, 

 

Ricardo Fabrino Mendonça 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFMG 
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