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EDITAL 08/2021 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA REALIZAÇÃO DE PÓS-DOUTORADO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 2021 

 

O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal 

do Paraná, no uso das suas atribuições legais e regimentais, considerando as normas para o 

Estágio de Pós-doutorado no âmbito da Universidade Federal do Paraná, torna público, por 

meio desse Edital, a abertura das inscrições de candidatura à Seleção para Pós-Doutorado. 

 

DA BOLSA 
Número de bolsas: 01 (uma) 

Linha temática: Planejamento territorial, estrutura fundiária e agroecologia em áreas de 

conflito por terra e por território no estado do Paraná. 

Duração: 10 (dez) meses 

Início previsto: agosto 2021 

Valor: R$ 4.100,00 

  
DAS INSCRIÇÕES 
Art. 1º. As inscrições para o processo de seleção de que trata este Edital serão realizadas no 

período de 01 a 07 de julho de 2021. As inscrições deverão ser realizadas através do Sistema 

de Gestão Acadêmica da Pós-graduação (SIGA), disponível no endereço eletrônico 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppggeografia/processo-seletivo-pos-doc/. Não serão aceitas 

inscrições submetidas por qualquer outro meio, tampouco após o prazo final de recebimento 

estabelecido no caput deste artigo. 

  

Art. 2º. Para efetivação da inscrição, o candidato deverá inserir no Sistema de Gestão 

Acadêmica da Pós-graduação (SIGA) os seguintes documentos: 

a. Cópia frente e verso do diploma de doutorado ou documento que comprove a conclusão no 

curso de Doutorado e a expedição de Diploma em curso; 

b. Link do currículo Lattes atualizado do candidato (Plataforma CNPq) e Formulário de 

Pontuação do Currículo (Anexo 1) com documentação comprobatória de 2017 a 2021 

(contendo vinculação institucional, produção intelectual e experiência didática) acompanhado 

de o Formulário; 

c. Projeto de pesquisa[1]; 

d. Plano de trabalho[2] para o período de 10 meses; 

e. Uma foto em formato 3x3 ou 4x4 recente com fundo branco; 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppggeografia/processo-seletivo-pos-doc/
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pt-BR&rs=pt-BR&hid=NSJilJufA0GR7P2NxVgY%2Bw.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2FEEFA121DA38F665E!11363&wdnd=1&wdprevioussession=bc7fa599%2D4301%2D4d6f%2Dae78%2D2150e6f55d38&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=6e8ad194-19cf-4264-b833-cff2d590ad76&usid=6e8ad194-19cf-4264-b833-cff2d590ad76&newsession=1&sftc=1&wdorigin=Unknown&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn1
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pt-BR&rs=pt-BR&hid=NSJilJufA0GR7P2NxVgY%2Bw.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2FEEFA121DA38F665E!11363&wdnd=1&wdprevioussession=bc7fa599%2D4301%2D4d6f%2Dae78%2D2150e6f55d38&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=6e8ad194-19cf-4264-b833-cff2d590ad76&usid=6e8ad194-19cf-4264-b833-cff2d590ad76&newsession=1&sftc=1&wdorigin=Unknown&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn2
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f. Cópia dos documentos pessoais: carteira de identidade civil e do CPF e, se for estrangeiro, 

folha de identificação do passaporte. Serão aceitos também como documentos oficiais de 

identidade: Carteiras ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, 

pelas Forças Armadas, pela polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas 

de Identidade emitidas por Ordens ou Conselhos de Classe que por lei federal valham como 

documento de identidade (como, por exemplo, as do CREA, OAB, CRC); Carteira de Trabalho 

e Previdência Social; Carteira do Registro Nacional de Estrangeiros; Carteira Nacional de 

Habilitação (com fotografia e data de validade vigente), na forma da Lei nº 9.053/97. 

 

___________________________________________________________________________ 

 
[1]O projeto de pesquisa deverá conter Justificativa, Objetivos Geral e Específicos, Procedimentos Metodológicos, 

Referencial Teórico e Referências Bibliográficas (máximo 5 páginas) 
[2]O plano de atividades deverá abranger os 10 meses de vigência do pós-doutorado (máximo 2 páginas), dialogando 

com o resumo do projeto “Planejamento territorial, estrutura fundiária e agroecologia” (Anexo 2) 

 
 

 
REQUISITOS DO CANDIDATO 
Art. 3º. O(a) candidato(a) ao estágio Pós-Doutoral deve cumprir com os seguistes requisitos: 

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

CNE/MEC, e não ser integrante do Quadro de Pessoal da UFPR. Em caso de diploma obtido 

em instituição estrangeira, este deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação; 

II – disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro(a), 

currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e 

tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico; 

III – ter, pelo menos, um artigo já publicado e outro segundo artigo em fase de submissão, em 

revista científica qualificada; 

IV – o(a) candidato(a) pode se inscrever estando em uma das seguintes condições: a) ser 

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

por tempo indeterminado ou, b) ser estrangeiro(a), residente no exterior, c) o(a) candidato(a) 

estrangeiro(a) residente no exterior deverá comprovar endereço residencial no exterior no 

momento da submissão da candidatura; d) os(as) candidatos(as) estrangeiros(as) 

aprovados(as) no processo seletivo deverão cumprir com os dispositivos legais para ingresso 

no país. 

  

Art. 4º. Do(a) bolsista exige-se: 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pt-BR&rs=pt-BR&hid=NSJilJufA0GR7P2NxVgY%2Bw.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2FEEFA121DA38F665E!11363&wdnd=1&wdprevioussession=bc7fa599%2D4301%2D4d6f%2Dae78%2D2150e6f55d38&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=6e8ad194-19cf-4264-b833-cff2d590ad76&usid=6e8ad194-19cf-4264-b833-cff2d590ad76&newsession=1&sftc=1&wdorigin=Unknown&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftnref1
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pt-BR&rs=pt-BR&hid=NSJilJufA0GR7P2NxVgY%2Bw.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2FEEFA121DA38F665E!11363&wdnd=1&wdprevioussession=bc7fa599%2D4301%2D4d6f%2Dae78%2D2150e6f55d38&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=6e8ad194-19cf-4264-b833-cff2d590ad76&usid=6e8ad194-19cf-4264-b833-cff2d590ad76&newsession=1&sftc=1&wdorigin=Unknown&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftnref2
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I–elaborar Relatório de Atividades Anual a ser submetido à aprovação do Programa de Pós-

Graduação e encaminhar Relatório Final em até 60 (sessenta) dias após o encerramento da 

respectiva bolsa; 

II–dedicar-se às atividades do projeto; 

III –Estar em acordo com as resoluções internas vigentes da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) que tratam de Estágio de Pós-doutorado e normas estabelecidas no Programa de 

Pós-Graduação em Geografia da UFPR. 

  

DA BANCA DO PROCESSO SELETIVO 
Art. 5º. A seleção será coordenada por uma Comissão de Seleção composta por no mínimo 

três professores do Programa. 

  
DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
Art. 6º. As etapas do processo seletivo consistirão em: 

I – Análise do Projeto de Pesquisa e do Plano de Trabalho (peso 40%). Serão avaliados nessa 

fase: adequação do projeto à linha temática da vaga; coerência e clareza na escrita do projeto; 

pertinência do plano de trabalho ao tempo e à ementa do projeto “Planejamento territorial, 

estrutura fundiária e agroecologia”. 

II – Análise do curriculum, segundo Anexo 2 (peso 20%). 

III – Defesa do projeto de pesquisa, plano de trabalho e da pertinência do curriculum para a 

vaga (peso 40%). Serão avaliados nessa fase: experiência de trabalho em equipe 

interdisciplinar e de mediação de grupos; capacidade de comunicação e expressão; 

experiência em metodologias participativas junto a comunidades; experiência de trabalho e 

pesquisa em áreas de conflito por terra e território. A defesa será feita de forma síncrona a 

partir de videoconferência, seguindo cronograma divulgado no site do PPGGEO e de correio 

eletrônico a todos(as) inscritos(as) 

  
DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
Art. 7º. As etapas do processo seletivo seguirão o seguinte cronograma: 

DATA FASE 

01/07/21 Lançamento do Edital e abertura de inscrições 

07/07/21 Encerramento das inscrições (até 23h59min.) 

09/07/21 Homologação das Inscrições 

12/07/21 Análise das propostas 

12/07/21 

a partir das 

14:00h 

Defesa do projeto de pesquisa, plano de trabalho e da pertinência do 

curriculum (por videoconferência) 

14/07/21 Início do período para divulgação dos resultados 

  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 8º. Os editais, portarias, avisos, comunicados e quaisquer outros expedientes 

relacionados a este processo seletivo serão veiculados, cumulativamente, no endereço 

eletrônico do Programa (http://www.prppg.ufpr.br/site/ppggeografia/processo-seletivo-pos-

doc/). 

Art. 9º. Em caso de empate na avaliação dos(as) candidatos(as), os critérios de desempate 

obedecerão à seguinte ordem: a. Maior nota na análise do Projeto de Pesquisa. b. Maior nota 

na defesa do projeto, plano e curriculum. 

Art. 10º. As demais instruções no âmbito deste Edital serão regidas pela Resolução CEPE 

16/2018 da UFPR em vigência que estabelece normas para o estágio de Pós-Doutorado. 

 

        Curitiba, 30 de junho de 2021. 

 
 

Prof. Dr. Irani dos Santos 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppggeografia/processo-seletivo-pos-doc/
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppggeografia/processo-seletivo-pos-doc/
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Anexo 1 
Formulário de pontuação do curriculum 

  
PERÍODO DE ANÁLISE: (2017 A 

2021) 
  Preenchido 

pelo candidato 
Preenchido pela 

comissão 

  PONTOS PONTOS PONTOS 

Artigos científicos em revistas 
especializadas relacionados com a linha 
temática da vaga 

10 pontos 
(máx. 40 
pontos) 

    

Livro científico relacionado com a linha 
temática da vaga com ISBN 

20 pontos 
(máx. 40 
pontos) 

    

Capítulo de livro científico relacionado 
com a linha temática da vaga com ISBN 

10 pontos 
(máx. 20 
pontos) 

    

Participação em projetos de ensino, 
pesquisa e extensão relacionados com a 
linha temática da vaga 

20 pontos/ano 
(máximo 100 
pontos) 
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Anexo 2 
Resumo do projeto “Planejamento territorial, estrutura fundiária e agroecologia” 

  
O projeto objetiva realizar pesquisas e ações interdisciplinares de planejamento territorial, estudos 
fundiários e de agroecologia em experiências comunitárias de organização coletiva da/na terra. Em 
virtude de uma questão agrária não resolvida no país e em especial em um estado como o Paraná, 
com este projeto se pretende oferecer respostas aos conflitos por terra e território existentes no 
campo paranaense, onde camponeses, povos e comunidades tradicionais e trabalhadores rurais são 
expostos a desigualdades sociais e a processos de expulsão, expropriação e exploração contínuos, 
desassistidos de recursos básicos para lutar pela terra que almejam e pelo território que já habitam. 
Nesse sentido, o projeto pretende trabalhar articuladamente nas três frentes citadas da seguinte 
forma: a) Estudos de planejamento territorial como uma tecnologia social apropriada pela 
comunidade para autodefinir o próprio território, seus usos e suas relações. b) Estudo dos conflitos 
fundiários que as comunidades enfrentam, identificando tanto as causas da concentração fundiária, 
como as possibilidades de política pública e de direitos que permitiriam sua resolução. c) Estudo 
de experiências agroecológicas que possam servir como inspiração nessas áreas de conflito para 
consolidar espaços com uma relação com a natureza, com a produção de alimentos e com uma 
sociabilidade marcadas pelos fundamentos solidários e relacionais presentes na agroecologia. 
Metodologicamente, o projeto propõe iniciar os estudos e ações sempre a partir de uma demanda 
da comunidade, seguida de um levantamento e identificação das áreas que envolva um trabalho de 
campo para conhecê-la, uma busca de informações e dados sobre o local e uma análise jurídica da 
situação da terra ou do território. O seguinte passo seria construir um conjunto de oficinas para 
esclarecer, dialogar e construir com a comunidade soluções conjuntas aos conflitos (agrários, 
fundiários, territoriais etc.), mediante um diálogo de saberes horizontal e de formação mútua. Após 
essa troca intensa, serão elaboradas estratégias conjuntas de planejamento territorial e pareceres 
jurídicos fundamentados em experiências capazes de oferecer respostas econômicas, sociais, 
ambientais e culturais a partir da agroecologia. O impacto esperado com essas pesquisas e essas 
ações é a consolidação de estratégias de resolução de conflitos a partir de um planejamento 
territorial apropriado pelas comunidades que sofrem o conflito e munidas de um conjunto de 
informações sobre sua situação fundiária e sobre as possibilidades que a agroecologia lhes 
proporciona para um bem-viver? na terra e no território. Em definitiva, um caminho possível para 
fortalecer tecnologias sociais capazes de repensar as formas de vida no campo a partir da própria 
atuação das comunidades. O projeto articula a pesquisa, a extensão e o ensino no entendimento 
que o tripé basilar da universidade fortalece a construção conjunta de caminhos para resolver os 
conflitos de um meio rural marcado pela mercantilização extrema de um agronegócio moderno, 
colonial e capitalista que nega a vida diversa que essas comunidades defendem. Também a 
interdisciplinariedade da equipe do projeto (arquitetura, direito, engenharia e geografia) permitem 
um diálogo que permite uma leitura mais complexa e aberta dos processos em estudo, 
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potencializando os desdobramentos do tripé em relação com os estudos e ações realizadas. Por 
último, uma parte fundamental do projeto, como um processo de co-elaboração, é, ao mesmo 
tempo, o controle compartilhado entre a comunidade e a equipe do projeto das informações e do 
destino das mesmas, assim como o compromisso na socialização, com uma linguagem acessível, 
das pesquisas, pareceres, propostas de planejamento etc. que sejam realizadas para sua divulgação 
e multiplicação para serem usadas em outros casos similares. 

 


