Universidade de Brasília (UnB)
Faculdade de Ciência da Informação (FCI)
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCINF)

SELEÇÃO DE CANDIDATOS A BOLSAS DE PÓS-DOUTORADO DO PROGRAMA
NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO (PNPD/CAPES) DO PPGCINF (2017)
O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade de Brasília
informa que estão abertas as inscrições para seleção de um (01) bolsista pesquisador
nível de pós-doutorado no âmbito do Programa Nacional de Pós-Doutoramento da
Capes (PNPD), conforme Portaria Capes nº 086, de 03 de julho de 2013, que se
encontra disponível em:
<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Re
gulamento_PNPD.pdf>.
DA CANDIDATURA
O candidato selecionado será integrado às atividades do PPGCINF durante o período
de vigência da bolsa (12 meses), e para isso deverá ter dedicação exclusiva. Caso
possua vínculo empregatício, o mesmo deverá estar oficialmente licenciado no
momento de implementação da bolsa, de forma a poder iniciar imediatamente suas
atividades relacionadas ao pós-doutorado.
DA INSCRIÇÃO
As inscrições devem ser realizadas no período de 21 a 25 de agosto de 2017, na
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade
de Brasília, no horário de 09 às 18 horas, pelo correio (a postagem deve ter sido feita
até o último dia da inscrição e um e-mail comunicando a data da postagem no correio
deve ser enviado ao PPGCINF) ou por e-mail, com o assunto da mensagem:
PPGCINF2017posdoc, juntamente com os documentos anexados em formato PDF,
para o endereço ‘pgcinf@unb.br’.
Os documentos necessários para a inscrição são:
1. Formulário de inscrição devidamente preenchido (ANEXO I);
2. Cópia do comprovante do título de doutor de instituição reconhecida pela
Capes;
3. Currículo Lattes atualizado ou, para candidatos não residentes no Brasil,
Currículo conforme Portaria CAPES n° 86 de 03 de julho de 2013;

4. Projeto de pesquisa que tenha temática vinculada a uma das linhas e grupos de
pesquisa do PPGCINF, cronograma de trabalho de 12 meses e no máximo 10
páginas, conforme modelo disponível no ANEXO II.
OBS: a) a documentação deverá ser entregue, no ato da inscrição, em envelope lacrado e
sobrescrito com identificação nominal do candidato; b) no ato da inscrição, a Secretaria do
Programa não fará a verificação dos documentos entregues, sendo de responsabilidade do
candidato essa verificação; c) a falta de qualquer um dos documentos acima listados tornará
inválida a inscrição, que não será homologada; d) o candidato que se inscrever apresentando
‘cópia de comprovante de marcação da defesa de doutoramento‘ deve apresentar a cópia da
ata de defesa, com aprovação, até a data de efetivação da bolsa, caso contrário, sua inscrição
será considerada nula.

DA SELEÇÃO
A Comissão de Bolsas do PPGCINF (UnB) analisará as candidaturas entre 28 e 31 de
agosto de 2017 com base nos projetos e nos currículos Lattes dos candidatos. Serão
considerados os critérios de atendimento aos objetivos do PNPD, mérito científico
(proposta e adequação à linha de pesquisa) e qualificação do candidato (produção
científica e atividades acadêmicas/profissionais).
DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO
O resultado final do Processo Seletivo será divulgado até dia 01 de setembro de 2017,
no mural do Programa de Pós-Graduação e no site do PPGCINF.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A inscrição neste processo seletivo implica no conhecimento e na aceitação pelo
candidato das normas estabelecidas neste edital e na Portaria CAPES n° 86 de 03 de
julho de 2013, das quais não poderá alegar desconhecimento.

Os casos omissos ou situações não previstas neste edital serão resolvidos pela
Comissão de Bolsas de Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado do PPGCINF/UnB.

Prof. Jayme Leiro Vilan Filho
Comissão de Bolsas de Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado do PPGCINF (UnB)
Brasília, 08 de agosto de 2017.

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS A BOLSAS DE
PNPD/CAPES DO PPGCINF (2017)

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO À BOLSA
Nome completo:

Telefone Residencial:

Nacionalidade:

CPF:

Telefone do Trabalho:

Telefone Celular:

E-mail:
Link do currículo Lattes:
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Nome do Supervisor:

E-mail do Supervisor:

Li compreendi e estou de acordo com os termos do edital de Seleção de Candidatos a Bolsas de PNPD/CAPES
do PPGCINF (2017).
Brasília, ______ de _____________ de 2017.

Assinatura do à Bolsa candidato: _______________________

Assinatura do Supervisor: _____________________________

ANEXO II – MODELO DE PROJETO
SELEÇÃO DE CANDIDATOS A BOLSAS DE PÓS-DOUTORADO DO PROGRAMA
NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO (PNPD/CAPES) DO PPGCINF (2017)
PROJETO
TÍTULO DO PROJETO: SUBTÍTULO DO PROJETO
Nome do autor
INTRODUÇÃO
Apresentação do documento (motivação do estudo, estrutura do documento etc) e
seu contexto (continuação de pesquisa, integração com grupo de pesquisa etc).
PROBLEMA E JUSTIFICATIVA
Descrever o problema científico a ser estudado, e sua(s) pergunta(s), bem como a
justificativa para o seu estudo com base na literatura científica.
OBJETIVO
Descrever o(s) objetivo(s) geral(ais), e específicos quando for o caso.
METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS
Apresentar e justificar o método a ser usado, bem como as etapas a serem realizadas
para a obtenção dos resultados esperados.
RESULTADOS ESPERADOS
Lista de resultados esperados nos âmbitos social, científico, institucional (PPG ou grupo
de pesquisa) tais como artigos, trabalhos, relatórios, modelos, disciplinas, etc.
CRONOGRAMA
Tabela em meses especificando a duração de cada etapa descrita nos procedimentos.
REFERÊNCIAS
SOBRENOME, Nome. Título e subtítulo do livro. Local: Editor, Ano.
SOBRENOME, Nome. Título e subtítulo do capítulo. In: Título e subtítulo do livro. Local:
Editor, Ano. Paginação.
SOBRENOME, Nome. Título e subtítulo do artigo. Título do periódico, volume, número,
período, ano, paginação.
Etc.
OBS: o projeto deve ter no máximo 10 páginas numeradas, com parágrafos em espaço
simples, caracteres de tamanho 12 e todas as margens com dimensões de 2cm.

