
Procurando esclarecer as questões relativas à CP 13/2018-FA/Capes, reforçamos os 

seguintes pontos: 

 

1. Quanto às modalidades: 

 

 Modalidade A – destinada a docentes e/ou pesquisadores com vínculo ativo 

junto a UFPR e que queiram desenvolver suas pesquisas fora do âmbito da 

UFPR. 

 Modalidade B – destinada a docentes e pesquisadores não possuem vínculo 

empregatício e queiram desenvolver sua pesquisa dentro do âmbito da UFPR 

 

2. Quanto às candidaturas: 

 

 Para a modalidade A – realizada pelo próprio docente e/ou pesquisador sem a 

participação direta da PRPPG no projeto, cujo envio de submissão eletrônica 

da proposta será 29/10/2018 – conforme cronograma apresentado no edital. 

 Para a modalidade B – realizada pela PRPPG/CPGSS, cujo envio de 

submissão eletrônica da proposta será 29/10/2018 – conforme cronograma 

apresentado no edital. A PRPPG está elaborando o projeto institucional, que 

representará a UFPR, e submeterá sua candidatura na modalidade B. Após a 

análise e divulgação das propostas apresentadas (conforme cronograma 

apresentado na CP 13/2018 – FA/Capes), caso a UFPR seja contemplada, a 

PRPPG oportunamente fará a divulgação de um edital interno que definirá o 

processo seletivo para ocupação de cotas de bolsa da modalidade B. Esta 

candidatura será conduzida, neste momento, sem a necessidade de indicação de 

PPG´s - docentes e/ou pesquisadores. 

 

3. Quanto ao Processo Seletivo: 

 

 Informamos que ainda estamos em processo de construção do processo seletivo 

interno para homologação de beneficiários de bolsas da modalidade B deste 

edital. Significando então que, não temos definidos ainda: cronograma, 

critérios de seleção e período de aplicação de bolsas desta modalidade. 

Portanto, salientamos que, tão logo saia à divulgação do resultado da chamada 

por parte da Fundação Araucária caso seja deferida a proposta institucional da 

UFPR (modalidade B), e assim que houver uma definição deste processo 

seletivo interno, faremos o encaminhamento e ampla divulgação junto aos 

PPG´s, assim como no site da PRPPG. 


