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EDITAL 14/2021 

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: Paisagem e Análise Ambiental - Avaliação de perdas de solo e produção de 

sedimentos por erosão hídrica em parcelas experimentais. 

Duração: 28 (vinte e oito) meses 

Início previsto: janeiro de 2022 

Valor: a definir 

  
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 dezembro 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 28 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 28 meses de vigência do pós-doutorado (máximo 2 páginas), dialogando 

com o resumo do projeto “Avaliação de perdas de solo e produção de sedimentos por erosão hídrica em parcelas 
experimentais” (Anexo 2) 

 
 

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

I – Ser Bacharel em Geografia;  

II – Possuir o título de doutor(a) em Geografia, 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 – Comprovar experiência na coordenação de equipes multidisciplinares para o 

desenvolvimento de projetos na área ambiental;  

V- Comprovar experiência na utilização do modelo SWAT (Soil & Water Assessment Tool); 

VI – Disponibilidade para trabalhos de campo quinzenais no litoral do Paraná;  

VII – Ter Carteira Nacional de Habilitação válida, categoria B;  

VIII – 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 

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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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: 

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 pelos docentes 

Eduardo Vedor de Paula (presidente), Claudinei Taborda da Silveira e Elias Fernando Berra. 

 
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: capacidade de comunicação e expressão; 

experiência em gestão de equipes e coordenação de projetos. 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 

16/11/2021 Lançamento do Edital  

01/12/2021 Abertura das inscrições 

07/12/2021 Encerramento das inscrições (até 23h59min.) 

09/12/2021 Homologação das Inscrições 

10/12/2021 Análise das propostas 
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13/12/2021 Defesa do projeto de pesquisa, plano de trabalho e da pertinência do 

curriculum 

15/12/2021 Divulgação dos resultados 

  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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, 16 de novembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 

 
Prof. Dr. Leonardo José Cordeiro 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 “Avaliação de perdas de solo e produção de sedimentos por erosão 
hídrica em parcelas experimentais” 

 
Para que a navegação em áreas portuárias seja feita de modo invulnerado é preciso garantir aos 
navios acesso seguro aos portos. Para tanto, os canais de navegação precisam estar com a menor 
quantidade possível de sedimentos depositados no fundo. Sendo assim, obras de dragagens são 
necessárias para a manutenção dos canais diante do processo de assoreamento em regiões 
estuarinas. Contudo, as alterações ambientais decorrentes da destinação e deposição do material 
dragado podem trazer consequências graves como a alteração das condições hidráulicas e 
sedimentológicas do escoamento, com possível alteração dos padrões de circulação e mistura da 
água, salinidade e turbidez; alteração das condições do local de lançamento do material dragado; 
poluição por substâncias tóxicas existentes no material de dragagem, sua suspensão e 
movimentação durante a atividade, com alteração da qualidade da água; e impactos diretos sobre 
habitats da fauna e flora aquática, associada ao sedimento marinho e águas interiores. Uma 
alternativa às dragagens é evitar que os sedimentos sejam carregados, por meio de erosão hídrica, 
a partir das bacias hidrográficas continentais, sobretudo em áreas com alta fragilidade ambiental, 
como nascentes, matas ciliares, altos declives, entre outros. Nesse sentido, torna-se imprescindível 
o monitoramento das áreas fontes de sedimentos, bem como o estabelecimento de parcelas para 
mensuração dos processos erosivos nos diferentes tipos de uso da terra. Para que haja um estudo 
comparativo, pretende-se instalar as parcelas experimentais em áreas com diferentes tipos de uso 
da terra, e diferentes condições de relevo (declividade) sendo elas: floresta nativa, agricultura 
convencional e sistemas agroflorestais nas bacias hidrográficas dos rios Cachoeira, Pequeno, Cacatu 
e Faisqueira, todas localizadas na Serra do Mar, no Estado do Paraná. A avaliação do volume de 
massa de solo perdido por erosão hídrica será realizada com a instalação de uma rede de 
monitoramento formada por 100 pinos, gerando uma malha de 100m². Ainda, serão montadas 
parcelas experimentais para quantificação de perdas de solo por erosão hídrica. As parcelas ocupam 
uma área de 10 m2, sendo 1 m de largura e 10 metros de comprimento, construídas com chapas 
metálicas galvanizadas, tubos de PVC e caixas d’água e com presença de pluviômetro. A cada 
evento de chuva que gere escoamento de água superficial, os coletores são checados e o volume de 
água escoada assim como o de sedimentos são coletados e quantificados. Mede-se o volume de 
material e a massa de sedimentos. Após resultados obtidos com a rede de pinos e com as parcelas, 
será realizada a modelagem hidrossedimentológica, com objetivo de indicar as principais áreas 
fontes e avaliar o efeito das mudanças de uso e cobertura do solo na geração de escoamento e 
produção de sedimentos. A expectativa é a de que com os resultados alcançados seja possível 
quantificar as diferenças existentes entre os distintos usos da terra e avaliar a hipótese de que os 
sistemas agroflorestais disponibilizam menos sedimentos para o ambiente do que áreas com 
agricultura convencional. Será possível mensurar para as bacias hidrográficas dos rios Cachoeira, 
Pequeno, Cacatu e Faisqueira, por meio de monitoramento e posterior modelagem, quanto de 
sedimento evitado ocorrerá caso sejam implementados os sistemas agroflorestais propostos. Como 
consequência, busca-se diminuir os gastos com dragagem no Complexo Estuarino de Paranaguá, 
além do fato de que com os SAFs ocorre a diminuição do uso de agrotóxicos. Portanto, a 
implementação desses sistemas pode contribuir com impactos positivos aos ecossistemas e trazer 
benefícios econômicos para os portos paranaenses.  

 


