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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA PÓS-DOUTORAMENTO AO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS COSTEIROS E OCEÂNICOS – 2018 

 

O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos da 

Universidade Federal do Paraná, no uso das suas atribuições legais e regimentais, 

considerando: 

- a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional; 

- a Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal; 

- o Regimento Geral da Universidade Federal do Paraná; 

- a Resolução 32/17-CEPE, que estabelece normas gerais únicas para os cursos de pós-

graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) da Universidade Federal do Paraná; 

- a Resolução 16/18-CEPE, que estabelece normas para o estágio de pós-doutorado no 

âmbito da Universidade Federal do Paraná; 

- as normas internas do Programa de Pós-graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos da 

Universidade Federal do Paraná; e 

- a Recomendação n° 09/2016 da Procuradoria da República no Estado do Paraná; 

RESOLVE: 

estabelecer datas, critérios e procedimentos para a seleção e admissão às vagas de pós-

doutoramento do Programa de Pós-graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos, na forma 

deste Edital. 

 

 
DA ABRANGÊNCIA 

Art. 1º     Aplica-se este edital ao processo de seleção para o ingresso nas vagas de pós-

doutoramento do Programa de Pós-graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos da 

Universidade Federal do Paraná, daqui para a frente denominado PGSISCO, para o ingresso 

no ano de 2018.  

 

 

CONCEITO 5 CAPES 
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DAS VAGAS 

Art. 2º     Serão ofertadas vagas para pós-doutoramento, dentro das áreas de concentração e 

linhas de pesquisa da PGSISCO ou por professor supervisor do corpo docente da PGSISCO. 

Art. 3º     Para se candidatar ao estágio de pós-doutorado na UFPR, o interessado deverá 

possuir título de doutor, não ser integrante do Quadro de Pessoal da UFPR e ter capacidade 

para desenvolver atividades didáticas de caráter eventual junto aos cursos de graduação e ao 

programa de pós-graduação a que estiver vinculado. 

§ 1º     O acolhimento de candidatos portadores de certificados expedidos no exterior não 

confere prerrogativas de reconhecimento de diploma. 

§ 2º     A comprovação da capacidade para desenvolver atividades didáticas na graduação e 

na pós-graduação será feita pelo currículo documentado. 

Art. 4º     Somente ingressarão no pós-doutoramento os candidatos aprovados e 

classificados. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 5º     No ato da inscrição o candidato deverá optar por uma das linhas de pesquisa da 

PGSISCO. 

Art. 6º     As inscrições para o processo de seleção de que trata este Edital serão realizadas no 

período constante ao item Cronograma deste Edital. 

§ 1º     As inscrições deverão ser realizadas através do Sistema de Gestão Acadêmica da 

Pós-graduação (SIGA), disponível no endereço eletrônico 

http://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=953. 

Art. 7º     Para efetivação da inscrição, o candidato deverá inserir no Sistema de Gestão 

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

http://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=953) os 

seguintes documentos: 

a. Requerimento de inscrição devidamente preenchido; 

b. Cópia do diploma de doutorado; 

c. Curriculum Vitae no modelo da Plataforma Lattes do CNPq com documentação 

comprobatória dos últimos 4 anos (contendo vinculação institucional, produção intelectual, 

experiência didática); 

d. Plano de trabalho (máximo 20 laudas): projeto de pesquisa detalhando: 1- Supervisor 

pretendido; 2- O resumo do projeto de pesquisa no qual se inserirá, 3- Título do Plano de 

Trabalho, 4- Introdução, objetivos, método, cronograma para a realização das atividades, 

http://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=953
http://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=953
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produtos a serem alcançados; e plano de atividades de ensino na graduação e na pós-

graduação 

e. Fotocópia simples dos documentos pessoais: cópia da carteira de identidade civil e do CPF 

e, se for estrangeiro, cópia da 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. 

 

DA BANCA DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 8º     A admissão de pós-doutorandos na UFPR será feita exclusivamente através de 

processo seletivo, organizado por comissão especial composta por, no mínimo, 3 professores 

doutores, com a finalidade de divulgar a disponibilidade de vaga na UFPR com critérios de 

seleção definidos, previsão de prazos recursais e previsão do local de divulgação do 

resultado. 

Art. 9º     As bancas examinadoras não poderão ser formadas por servidor que, em relação ao 

candidato: i – seja cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou 

colateral, até o terceiro grau; ii – esteja litigando judicial ou administrativamente com candidato 

ou respectivo cônjuge ou companheiro; iii – tenha amizade ou inimizade notória com algum 

dos candidatos ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro 

grau. 

§ 1º     O servidor nomeado para integrar a banca examinadora deverá comunicar, por 

escrito, eventual impedimento ou suspeição ao Colegiado do Programa à comissão 

especial. 

§ 2º     O servidor ou terceiro nomeado para integrar a banca examinadora deverá 

declarar por escrito que não se enquadra em quaisquer das hipóteses de 

impedimento e suspeição mencionadas no caput. 

 

DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 10º     O processo de seleção para ingresso no pós-doutorado do programa será dividido em 

2 etapas, todas conduzidas pela comissão especial. 

§ 1º     As inscrições serão homologadas 03 (três) dias úteis após sua realização. 

Art. 11º     A primeira etapa do processo de seleção consistirá na análise do plano de trabalho 

pelo professor supervisor indicado, que emitirá parecer favorável ou não, em justificativa 
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escrita na qual constará de forma expressa a aceitação ou a recusa cumulativamente à nota 

do candidato para esta etapa.  

 

§ 1º     O parecer favorável do professor supervisor indicado o vincula ao projeto de 

pesquisa, sendo considerado como aceitação formal, caso o candidato venha 

a ser admitido no Programa. 

§ 2º     Os planos de trabalho com projetos de pesquisa com parecer favorável serão 

encaminhados à banca examinadora. 

§ 3º     O resultado desta etapa será divulgado pela Secretaria do Programa em data 

determinada no item Cronograma deste Edital. 

Art. 12º     A segunda etapa do processo de seleção consistirá na avaliação do currículo 

e plano de atividades do candidato pela banca examinadora, constituída por 3 (três) docentes 

credenciados na PGSISCO, preferencialmente de diferentes áreas de concentração.  

§ 1º     A avaliação do currículo terá caráter classificatório de acordo com a planilha do 

Anexo 1 e terá peso de 60% na nota final. 

§ 2º     Os integrantes da banca examinadora atribuirão ao plano de atividades, 

individualmente, nota de 0 (zero) a 10 (dez). 

§ 3º     A avaliação do plano de trabalho terá caráter classificatório e terá peso de 40 

% na nota final.  

§ 4º     Após a arguição dos candidatos será feita a média aritmética das notas 

atribuídas e serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota 

mínima igual ou superior a 7,0 (sete inteiros), sem vinculação à área de 

concentração, observado o limite máximo de capacidade de orientação dos 

professores orientadores. 

§ 5º     Em caso de empate, servirão como critérios de desempate em ordem de 

prioridade: 1º – maior nota no currículo; 2º – maior tempo de obtenção da 

titulação de doutorado. 

§ 6º     O resultado de desta etapa será divulgado em data determinada no item 

Cronograma deste Edital. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 13º     A atribuição de notas poderá ser fracionada.  

Art. 14º     Os editais, portarias, avisos, comunicados e quaisquer outros expedientes 

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

eletrônico do Programa. 
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Art. 15º     Os candidatos não aprovados ou não classificados em cada etapa do processo de 

seleção poderão interpor recurso administrativo.  

§ 1º     O prazo para interposição de recurso contra os resultados preliminares será de 

02 (dois) dias e começará a contar a partir da disponibilização, ao candidato, de sua folha 

de resposta, da ficha de avaliação elaborada pela banca, da gravação de entrevista ou 

arguição oral ou de qualquer outro meio em que se tenha materializado a performance 

do candidato. 

§ 2º     O protocolo deverá ser realizado na Secretaria do Programa, pessoalmente ou 

através de procuração específica com assinatura reconhecida em cartório. 

§ 3º     As datas de divulgação dos resultados preliminares e os prazos para 

interposição de recursos serão divulgados no Cronograma deste Edital. 

 

DO CRONOGRAMA 

Art. 16º     O Cronograma com os prazos para as etapas de que trata este Edital é apresentado 

a seguir: 

 

 * Observação: todos os resultados serão divulgados cumulativamente no site do PPG. 

 
 

Art. 17º     Para os casos em que seja necessário alterar quaisquer dos prazos definidos neste 

cronograma, a comunicação será feita com antecedência mínima de 03 dias úteis, através de 

edital veiculado, cumulativamente, no endereço eletrônico do Programa e com a versão 

impressa afixada em quadro de avisos na Secretaria do Programa.  

Etapa Data / prazo

Inscrição 01 de junho a 31 de dezembro de 2018

Resultado* das inscrições deferidas e indeferidas (com

os motivos)

Quadro da Secretaria PGSISCO em Pontal do Sul, Pontal do

Paraná/PR, 36h a contar de sua realização no SIGA

Recurso das inscrições indeferidas 
Quadro da Secretaria PGSISCO em Pontal do Sul, Pontal do

Paraná/PR, 48h a contar da disponibilização do resultado

Resultado* das inscrições após recursos
Quadro da Secretaria PGSISCO em Pontal do Sul, Pontal do

Paraná/PR, 24h após o término do prazo para recursos 

Primeira etapa: análise do projeto de pesquisa,

conforme art. 12º deste Edital

Quadro da Secretaria PGSISCO em Pontal do Sul,

Pontal do Paraná/PR, 48h a contar da disponibilização

do resultado das inscrições após recursos

Resultado* preliminar da 1ª etapa 24h a contar da realização da 1ª etapa

Recurso do resultado preliminar da 1ª etapa
48h a contar da disponibilização do resultado preliminar da 1ª

etapa

Resultado* da 1ª etapa após recursos 24h após o término do prazo para recursos

Segunda etapa: análise do currículo e plano de

atividades, conforme art. 13º deste Edital

Quadro da Secretaria PGSISCO em Pontal do Sul,

Pontal do Paraná/PR, 24h a contar da disponibilização

do resultado da 1ª etapa após recursos

Resultado* preliminar da 2ª etapa 24h a contar da realização da 2ª etapa

Recurso do resultado preliminar da 2ª etapa
48h a contar da disponibilização do resultado preliminar da 2ª

etapa

Resultado* da 2ª etapa após recursos 24h após o término do prazo para recursos

Resultado final*

Quadro da Secretaria PGSISCO em Pontal do Sul,

Pontal do Paraná/PR, 24h a contar da disponibilização

do resultado após recursos
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Parágrafo único. A alteração de data de uma das etapas implica em alteração 

equivalente em todo o cronograma, sem prejuízo dos prazos regulamentares. 

 

Pontal do Paraná, 08 de julho de 2018. 

 

Colegiado do Programa de Pós-graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos da 

Universidade Federal do Paraná 

 

 

 

Profa.  Dra. Renata Hanae Nagai 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação  

e Presidente do Colegiado. 
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ANEXO I – PONTUAÇÃO APLICADA NA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 

Avaliação do Currículo Lattes (produção dos últimos 5 anos) 

• Toda produção deve ser devidamente comprovada. 

• Serão aceitos apenas artigos publicados e no prelo.  
 

 

Tipo de Produção Quantidade

a) Artigos Completos Publicados (Segundo o Último Qualis da Biodiversidade/Ciências Ambientais).

A1 (50 pontos)

A2 (45 pontos)

B1 (35 pontos)

B2 (25 pontos)

B3 (20 pontos)

B4 (15 pontos)

B5 (10 pontos)

b) Livros e Capítulos de Livros (Apenas as Obras Com Código de Indexação, ISBN ou Equivalente).

Autoria de Livro Especializado (Edição Internacional).

(50 pontos)

Autoria de Livro Especializado (Edição Nacional ou Local).

(25 pontos)

Autoria de Capítulo de Livro Especializado (Edição Internacional).

(20 pontos)

Autoria de Capítulo de Livro Especializado (Edição Nacional/Local).

(10 pontos)

Organização de Livro Especializado (Edição Internacional).

(20 pontos)

Organização de Livro Especializado (Edição Nacional/Local).

(10 pontos)

c) Trabalhos em Eventos.

Trabalho Completo Publicado em Anais de Evento Científico Internacional (maior ou igual a 8 

páginas).

(10 pontos)

Trabalho Completo Publicado em Anais de Evento Científico Nacional.

(07 pontos)

Trabalho Completo Publicado em Anais de Evento Científico Regional.

(05 pontos)

d) Textos em Jornais e Revistas.

Produto de Divulgação Científica na Mídia Internacional/Nacional/Regional.

(01 ponto/ máximo 10)

e) Demais Tipos de Produção Bibliográfica.

Prefácio e/ou Posfácio de Livro Especializado (Com ISBN ou Equivalente).

(10 pontos)

Tradução de Livro Especializado (Edição Nacional ou Internacional).

(30 Pontos)

Tradução de Artigo ou Capítulo Especializado.

(10 Pontos)

Experiência Docente

a)      Estágio em docência (10 pontos)

b)      Experiência Docente (graduação)

(20 pontos)

c)      Experiência Docente (pós-graduação)

(30 pontos)

OBS: a pontuação contará apenas uma única vez em cada item contendo, no mínimo, 30 horas para 

cada item.




