
 

 
 

 
EDITAL 06/2020 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA REALIZAÇÃO DE PÓS-DOUTORADO JUNTO AO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO * 2020 

 

O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Planejamento Urbano 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, normatizada 

pela Resolução 16/18 – CEPE e demais legislações internas da UFPR, torna público, por meio 

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

BOLSA. 

 

DAS INSCRIÇÕES 
Art. 1º As inscrições para o processo de seleção de que trata este Edital serão realizadas em 
fluxo contínuo. As inscrições deverão ser realizadas através do email do PPU: ppu@ufpr.br.  

Parágrafo único: Não serão aceitas inscrições submetidas por qualquer outro meio. 

 

Art. 2º Para efetivação da inscrição, o candidato deverá enviar os seguintes documentos, 

todos digitalizados e salvos em formato PDF: 

a. Requerimento de inscrição devidamente preenchido com indicação da Linha de Pesquisa 

e do professor supervisor (do corpo docente do Programa, conforme Anexo I deste Edital); 

b. Cópia frente e verso do diploma de doutorado ou documento comprobatório de conclusão 

do curso de Doutorado e que a expedição de Diploma está em curso; 

c. Formulário de Pontuação do Currículo (Anexo II) com documentação comprobatória dos 

últimos cinco (5) anos (contendo vinculação institucional, produção intelectual e 

experiência didática) e indicação do link do currículo Lattes atualizado do candidato 

(Plataforma Lattes CNPq); 

d. Projeto de Pesquisa a ser desenvolvido, contendo: 1) folha de rosto com título do trabalho, 

linha de pesquisa e nome do/a supervisor/a indicado/a; 2) resumo; 3) justificativa; 4) 

objetivos; 5) problemática; 6) procedimentos de pesquisa; 7) revisão/discussão 

bibliográfica; 8) cronograma; 9) referências. Deverá ter no máximo 20 páginas, excluindo 

a folha de rosto e as referências; 

e. Plano de Trabalho, condizente com o Projeto de Pesquisa, para o período mínimo de 6 

(seis) meses, contendo: propostas de atividades didáticas e de produção intelectual.  



 

 
 

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

g. 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 Nacional de Habilitação (com fotografia 

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

§1o Não serão aceitos pedidos de inclusão ou substituição de documentos; 

§2o Será conferida a documentação requerida dos/as candidatos/as inscritos/as, sendo 

desclassificados/as aqueles com documentação em desconformidade com o caput deste 

artigo.  

 

Art. 3o Ao inscrever-se o candidato declara conhecimento e concordância ao estabelecido 

neste Edital e na Resolução n. 16/18-CEPE  

 

REQUISITOS DO CANDIDATO 
Art. 4º O candidato ao Estágio Pós-Doutoral (EPD) deve atender os seguintes requisitos: 

I – Possuir o título de doutor, obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo 

CNE/MEC. 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, 

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

tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico,  

 
DAS ATRIBUIÇÕES 
Art. 5o – São atribuições do pós-doutorando: 

I – Desenvolver as atividades de pesquisa, didáticas e/ou de produção intelectual, previstas 

no plano de trabalho e no projeto de pesquisa inscritos; 

II – Elaborar Relatório de Atividades Anual (quando for o caso, de acordo com a vigência de 

o EPD) a ser submetido à aprovação do Colegiado do Programa e encaminhar Relatório Final 

em até 60 (sessenta) dias após o encerramento do pós-doutorado; 



 

 
 

III - Durante sua permanência no PPU, o pós-doutorando deverá participar da vida acadêmica 

do Programa em atividades tais como: seminários, bancas de dissertação e qualificação, 

palestras; ministrar disciplinas na graduação e/ou pós-graduação em conjunto com o 

professor responsável pela mesma; propor e ministrar disciplinas optativas e eletivas na 

graduação e na pós-graduação, desde que sejam aprovadas pelo respectivo Colegiado; 

orientar alunos de graduação e de pós-graduação em nível de mestrado (co-orientação). 

IV – Escrever e submeter pelo menos 1 (um) artigo em revista da área, classificada no Qualis, 

por ano de vinculação ao Programa; 

V – Fazer referência à sua filiação ao PPU em toda a produção intelectual, durante sua 

permanência no Programa, ou a ela relacionada; 

VI – Apresentar os resultados de sua pesquisa e as demais atividades realizadas no EPD, em 

sessão pública a ser realizada em no máximo 60 dias, contados a partir da data de aprovação 

de seu Relatório Final de EPD, pelo Colegiado do PPU.  

 

Art. 6o – São atribuições do supervisor de EPD: 

I – Acompanhar o desenvolvimento das atividades de pesquisa, didáticas e/ou de produção 

intelectual propostas, de forma a contribuir para seu bom andamento e conclusão; 

II – Encaminhar ao Colegiado do PPU os relatórios anuais e final, acompanhados de seu 

parecer, para apreciação; 

III – Encaminhar ao Colegiado do PPU a solicitação de agendamento da sessão pública 

relacionada ao EPD finalizado, à qual presidirá.  

 
DA BANCA DO PROCESSO SELETIVO 
Art. 7º A seleção será coordenada por uma Comissão de Seleção composta por, no mínimo, 

dois professores do Programa, representantes de cada linha de pesquisa. 

 
DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
Art. 8º A etapa do processo seletivo consiste na Análise do Projeto de Pesquisa, do Plano de 

Trabalho e análise do Currículo Lattes.  
 
DOS CANDIDATOS 
Art. 9º É de inteira responsabilidade do/a candidato a interpretação deste Edital, bem como o 

acompanhamento da publicação de todos os atos, instruções e comunicados, não podendo 

deles alegar desconhecimento.  



 

 
 

 

Art. 10 A qualquer tempo poderá ser anulada a inscrição do candidato se for verificada 

falsidade e/ou irregularidade nas declarações e/ou documentos apresentados. 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 11 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/ppgppu/processo-seletivo/).  

 

Art. 12 Em caso de empate na avaliação dos candidatos, os critérios de desempate 

obedecerão à seguinte ordem: 

I - Maior nota na análise do Projeto de Pesquisa. 

II - Candidato com a maior idade. 

 

Art. 13 O resultado final ocorrerá até o 60 dias a partir da inscrição. O início do período do 

Pós-Doutorado iniciará em até 30 dias a partir da aprovação em Colegiado. 

 

Art. 14 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, 20 de agosto de 2020. 

 

 

 
 

Prof. Dr. Alessandro Filla Rosaneli 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Planejamento Urbano  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO I – DOCENTES SUPERVISORES NO PROGRAMA 
 
 

Área de Concentração: Planejamento urbano 
Linha de Pesquisa: DINÂMICAS URBANAS 
Supervisor Vagas Área de Atuação 

Alessandro Filla Rosaneli 02 

Planejamento urbano e história urbana 
com ênfase na discussão sobre os temas 

pertinentes à paisagem e ao espaço 
público 

Cristina de Araujo Lima 02 
Planejamento Urbano Ambiental vinculado 

a processos de urbanização e impactos 
na RMC 

Olga Lucia Castreghini de Freitas-
Firkowski  01 

Dinâmicas dos espaços metropolitanos; 
(re)configurações socioespaciais e na 
estrutura intra-metropolitana; análise 

comparada entre metrópoles, com ênfase 
em Curitiba e Belém 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO II – FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DA PONTUAÇÃO DO CURRICULUM 
LATTES 
 

PERÍODO DE ANÁLISE: (2016 A 2020) 
Preenchido 
pelo 
candidato 

Preenchido 
pela 
comissão 

PÓS-DOUTORADO PONTOS PONTOS PONTOS 

1. PRODUÇÃO CIENTÍFICA     
1.1 Artigos científicos em revistas especializadas 
com Qualis PUR A1 e A2 2,00   

1.2 Artigos científicos em revistas especializadas 
com Qualis PUR B1 e B2  1,00   

1.3 Artigos científicos em revistas especializadas 
com Qualis PUR B3 a B5  0,50   

1.4 Livro científico relacionado com a área de PUR 
com ISBN 2,00   

1.5 Capítulo de livro científico relacionado com a 
área de PUR com ISBN 1,00   

1.6 Organização de Livro científico relacionado 
com a área de PUR com ISBN  1,00   

1.7 Trabalhos completos publicados em eventos 
científicos 0,50   

1.8 Resumos expandidos publicados em eventos 
científicos 0,10   

1.9 Resumos publicados em eventos científicos 0,05   

 
 
LINK DO CURRICULUM LATTES:  
 
 
OBS: ANEXAR JUNTO A ESTE FORMULÁRIO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, 
QUE DEVEM ESTAR DIGITALIZADOS NA SEQUÊNCIA DOS ITENS DO FORMULÁRIO. 
(FORMATO PDF). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

EDITAL 06/2020 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

 

EU, _______________________________________________________ (NOME 

COMPLETO), DOCUMENTO (TIPO E NÚMERO) ________________________________, 

SOLICITO MINHA INSCRIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

PLANEJAMENTO URBANO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ PELO EDITAL 

02/2020 PARA A REALIZAÇÃO DE PÓS-DOUTORADO. INDICO O SEGUINTE 

SUPERVISOR PARA ACOMPANHAMENTO: 

__________________________________________________________________. 

ADEMAIS, ATESTO QUE ESTOU DE ACORDO COM O DISPOSTO NO REFERIDO EDITAL.  

 

 

ATENCIOSAMENTE,  

 

 

 

 

NOME COMPLETO E ASSINATURA 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


