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Edital 01/2020 – PPGDesign/UFPR – Fluxo Contínuo 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO – FLUXO CONTÍNUO 

 

O Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Federal do Paraná 

(PPGDesign/UFPR), em conformidade com a Resolução CEPE-UFPR No 16/2018, abre seleção 

para vagas de estágio pós-doutoral. 

 

1. Dos Objetivos do Edital 

I- Promover a realização de estudos de alto nível; 

II- Reforçar os grupos de pesquisa do programa; 

III- Renovar os quadros dos Programas de Pós-Graduação (PPG) nas instituições de ensino 

superior e de pesquisa; 

IV- Promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio pós-doutoral, 

estimulando sua integração com projetos de pesquisa desenvolvidos no PPGDesign/UFPR. 

 

 

2. Dos recursos financeiros 

2.1 Em conformidade à Resolução CEPE-UFPR No 16/2018, a admissão para a realização do 

estágio de Pós-Doutorado na UFPR não gera compromisso institucional com o fornecimento 

dos recursos materiais e financeiros destinados à pesquisa ou de demandas derivadas. A UFPR 

disponibilizará aos pós-doutorandos somente a infraestrutura existente das unidades 

envolvidas na pesquisa, nas atividades didáticas e/ou na produção intelectual; 

2.2 O (a) candidato (a) aprovado (a) poderá pleitear bolsas e auxílios financeiros em editais de 

fomento em apoio a suas atividades de pós-doutoramento; 

2.3 A duração do pós-doutorado é de 12 meses, podendo haver a solicitação de uma 

renovação por mais 12 meses, desde que demonstrado ter cumprido o item 3.2 deste Edital e 

que o Colegiado do Programa aprove a renovação. 
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3. Dos Requisitos e Atribuições dos Candidatos 

3.1 Dos (as) candidatos (as) exige-se: 

I- Possuir o título de doutor (a), obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo 

CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, a aceitação ou não deste 

ficará a cargo do colegiado do PPGDesign/UFPR; 

II- Currículo Lattes do CNPq atualizado com histórico de publicação de trabalhos científicos de 

impacto, prêmios de mérito acadêmico e outras informações relevantes; 

III- Não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 

IV- Elaborar Relatórios de Atividades Semestral e Anual a ser submetido à aprovação do 

colegiado do PPGDesign e encaminhar Relatório Final em até 60 (sessenta) dias após o 

encerramento do pós-doutorado; 

V- Dedicar-se integralmente às atividades do projeto e outras atividades acadêmicas 

eventualmente solicitadas pelo orientador ou pela Coordenação do PPGDesign/UFPR tais 

como: ministrar aulas no programa, elaborar material didático, realizar minicursos e 

seminários, entre outras; 

VI- Publicar ao menos um artigo em periódico classificado em estratos superiores no Qualis-

CAPES da Área de Design, preferencialmente em coautoria com o (a) Professor (a) supervisor 

(a) do pós-doutorado; 

 

4. Das Inscrições 

4.1 A inscrição pressupõe o conhecimento e aceitação pelo candidato dos termos definidos na 

Resolução CEPE-UFPR No 16/2008, bem como das condições deste Edital das quais não poderá 

alegar desconhecimento. 

4.2 O candidato deverá se inscrever preenchendo o formulário eletrônico disponibilizado no 

link disponibilizado na página do programa (www.prppg.ufpr.br/site/ppgdesign) e anexando os 

seguintes documentos: 

I - Cópia do Diploma de doutorado ou declaração do programa de doutorado em curso, 

atestando a conclusão do curso; 

II - Cópia da Carteira de Identidade e CPF ou do passaporte se estrangeiro; 

III - Cópia do Currículo Lattes atualizado do candidato (http://lattes.cnpq.br); 

IV - Plano de Pesquisa, contendo: folha de rosto com identificação da proposta; indicação de 

uma das linhas de pesquisa do PPGDesign; resumo; introdução e qualificação do problema; 

objetivos; metodologia; resultados esperados; cronograma de atividades; referências 

bibliográficas. 

V – Declaração de anuência de um (a) professor (a) do programa manifestando seu interesse 

em atuar como supervisor (a) do projeto de pesquisa. 
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5. Da Seleção 

5.1 A seleção será realizada por uma Comissão composta por membros designados pela 

Coordenação do programa. 

5.2 Compete a Comissão de Seleção: 

I- Verificar se a documentação apresentada pelos candidatos atende ao disposto neste Edital, 

desclassificando aqueles que não atenderem; 

II- Classificar os candidatos com base nos critérios abaixo relacionados: 

Item Critério Peso Nota 

A Excelência do plano de pesquisa 5 1 a 10 

B Publicações em periódicos da área do Design 
nos últimos 4 anos 

5 1 a 10 

 

6. Dos Prazos 

6.1 O período de inscrição: fluxo contínuo. 

6.2 O resultado da seleção será divulgado em até 45 dias após a inscrição do candidato (a). 

6.3 As atividades do estágio pós-doutoral estão previstas para iniciar em até seis meses após o 

processo de seleção. 

 

7. Das Disposições Finais 

7.2 Existindo mais de um candidato (a) classificado (a) e havendo capacidade de orientação de 

pós-doutorado no programa, os (as) candidatos (as) poderão ser chamados (as) seguindo a 

ordem de classificação caso seja de interesse do PPGDesign/UFPR; 

7.3 Os casos omissos ou excepcionais serão analisados pelo Colegiado do PPGDesign/UFPR. 

 

Curitiba, 11 de fevereiro de 2020. 

 

Prof. Aguinaldo dos Santos, PhD 

Coordenador do PPGDesign/UFPR 


