
 

EDITAL DE SELEÇÃO – BOLSISTA PNPD/CAPES 2016 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional (PPGDR), da 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), no uso de suas atribuições legais, torna público, por meio 

do presente edital, as normas do processo seletivo para o preenchimento de 01 (uma) cota de bolsa 

do Programa Nacional de Pós-doutorado (PNPD), conforme as exigências da Portaria nº 086 de 03 

de julho de 2013, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

O presente edital, publicado e divulgado em 29 de agosto de 2016, foi aprovado em reunião 

extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional, 

realizada em 16 de agosto de 2016. 

1. DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO CANDIDATO 

1.1.Do candidato a bolsista PNPD, exige-se: 

a) Possuir o título de Doutor na Área de Ciência Social Aplicada, quando na concessão da bolsa, 

obtido em curso avaliado pela CAPES e reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação 

(CNE)/Ministério da Educação (MEC). Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este 

será analisado pelo Colegiado do Programa do PPGDR; 

b)  Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, currículo 

com histórico de publicação de trabalhos científicos e tecnológicos; 

c) Não ser aposentado ou estar em situação equiparada. 

1.2. O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades: 

a) Ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem vínculo 

empregatício; 

b) Ser estrangeiro, residente no Brasil, sem vínculo empregatício; 

c) O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço residencial no 

exterior no momento da submissão da candidatura. 
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d) O candidato aprovado na modalidade “c” do inciso V (Portaria nº 086 de 03 de julho de 

2013), não poderá realizar o estágio pós-doutoral na mesma instituição com a qual possuem 

vínculo empregatício.  

2. DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA 

2.1.Do bolsista, exige-se: 

a) Elaborar Relatório de Atividades Anual a ser submetido à aprovação do Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Regional e encaminhar Relatório Final para a CAPES em 

até 60 (sessenta) dias após o encerramento da respectiva bolsa; 

b) Dedicar-se às atividades do projeto; 

c) Restituir a CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada a não observância 

das normas do PNPD, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, circunstância alheia a 

sua vontade ou doença grave devidamente comprovada e fundamentada. A avaliação dessas 

situações fica condicionada à análise e deliberação pela Diretoria Executiva da CAPES, em 

despacho fundamentado. 

3. DURAÇÃO DA BOLSA 

a) Para os bolsistas aprovados nas modalidades “a” e “b” do art. 4º, inciso V, Portaria nº 086 de 03 

de julho de 2013, o período de duração da bolsa será de doze meses, podendo ser renovada anualmente 

até atingir o limite máximo de 60 (sessenta) meses. 

b) Para os candidatos aprovados na modalidade “c”, do art. 4º, inciso V, o período máximo de 

duração da bolsa será de 12 meses, sem possibilidade de renovação. 

4. CANCELAMENTO DE BOLSA E SUBSTITUIÇÃO DE BOLSISTAS 

a) A bolsa poderá ser cancelada pela CAPES ou Programa de Pós-Graduação a qualquer tempo 

por infringência à disposição deste Regulamento, ficando o bolsista obrigado a ressarcir o 

investimento feito indevidamente em seu favor, de acordo com a legislação federal vigente, e 

impossibilitado de receber benefícios por parte da CAPES pelo período de até cinco anos, contados do 

conhecimento do fato, sem prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e penais. 

b) O bolsista poderá ser substituído no âmbito do Programa de Pós-Graduação, a qualquer tempo, 

em casos de desempenho insuficiente, desistência, abandono, interrupção ou finalização da vigência 

da bolsa ou projeto. Nestes casos a substituição do bolsista deverá ser precedida do cancelamento da 

bolsa vigente e cadastramento posterior do novo bolsista PNPD. 
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c) Parágrafo Único - A substituição de bolsista requererá a apresentação de Relatório de 

Atividades referente ao tempo de vigência da bolsa. 

5. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

a) As inscrições para o processo seletivo de bolsista PNPD/CAPES do Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Regional da UEPB serão realizadas diretamente na secretária 

do MDR, no Centro de Integração Acadêmica, sala 311 (3º andar), no período de 29 de agosto 

a 28 de setembro de 2016, das 08 às 12 horas. 

b) No ato da inscrição, o candidato deverá entregar os seguintes documentos: 

1) Cópia do diploma de graduação; 

2) Cópia do diploma de doutorado, da ata ou da declaração da defesa até 28 de setembro de 

2016; 

3) Currículo Lattes, com comprovação da produção científica; 

4) 03 cópias impressas do Projeto de Pesquisa. 

c) São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a documentação 

por ele fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em 

hipótese alguma ou a qualquer título. 

d) Solicitações de inscrições feitas por e-mail deverão ser anexadas os documentos descritos 

no item b, em pdf;  

e) Terão as inscrições homologadas pela Comissão de Seleção de bolsista PNPD/CAPES apenas 

os candidatos que apresentarem a documentação exigida no ato da inscrição. A ausência de 

qualquer documento exigido neste edital resultará em não aceitação da inscrição do candidato. 

f) O resultado do julgamento das inscrições pela Comissão de Seleção de bolsista PNPD/CAPES 

será disponibilizado na página eletrônica do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional da UEPB (www.uepb.edu.br/programas-de-pos-graduacao), no dia 10 

de outubro de 2016. 

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

6.1. Área de Concentração e Linhas de pesquisa do PPGDR 

 

a) Desenvolvimento e Conflitos Sociais: Dedica-se a estudar a origem, a natureza e os atores 

envolvidos nos conflitos sociais manifestos ou latentes. Isto implica identificar os diferentes 

espaços de disputa na região e as ações táticas e estratégicas que orientam os processos 

decisórios relacionados ao planejamento regional. Implica, também, analisar os conflitos de 

http://(www.uepb.edu.br/programas-de-pos-graduacao


 4  

interesses e os riscos socioambientais implícitos em projetos de desenvolvimento baseados em 

demandas de setores específicos. 

b) Estado, Políticas Públicas e Movimentos Sociais: Reúne projetos de pesquisa que abordam 

a racionalidade do Estado nos processos de formulação de políticas de desenvolvimento 

regional. Nessa linha enfatiza a investigação de formas inovadoras de ação coletiva que 

potencializam a capacidade de intervenção nos processos decisórios e na alocação de recursos 

das diferentes esferas governamentais em favor das populações e territórios tradicionalmente 

menos favorecidos pelo Estado. 

c) Turismo, Cultura e Desenvolvimento Regional: Reúne as diferentes perspectivas de estudo 

e investigação da relação entre a cultura, o turismo e o desenvolvimento regional. Visa 

estimular projetos e pesquisas que enfoquem as tensões decorrentes do uso do espaço 

construído, espaços ambientais e os impactos da cultura e do turismo na região nordestina. 

Espera-se, ainda, que tais projetos ajudem a problematizar a dimensão cultural e a experiência 

turística na cultura das sociedades contemporâneas, contribuam para a análise das relações 

entre cultura e desenvolvimento; por fim, a compreensão da cultura e do turismo como um 

dos fenômenos do desenvolvimento.  

 

6.2  DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

a) O processo seletivo para bolsista PNPD/CAPES do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional da UEPB será realizado no período de 03 a 10 de outubro de 

2016 e constará de 03 (três) etapas: Análise de projeto de pesquisa, Entrevista e Análise de 

currículo Lattes. A análise de projeto de pesquisa e a entrevista têm caráter eliminatórios. 

A análise de currículo Lattes é de caráter classificatório.  

b) A Comissão de Seleção de bolsista PNPD/CAPES será constituída por 03 (três) docentes 

permanentes do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da UEPB. 

Primeira etapa – Análise de projeto de pesquisa. 

a) O projeto de pesquisa deverá necessariamente contemplar uma das linhas de pesquisa do 

Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Regional da UEPB. A análise terá como 

critério a adequação dos procedimentos metodológicos, viabilidade de desenvolvimento no 

período de 12 meses, clareza, relevância e potencial de inovação. 

b) Para a análise do projeto, cada membro da Comissão de Seleção emitirá uma nota de 0 a 

100 pontos. A nota final do projeto de pesquisa será a média aritmética das notas emitidas 



 5  

por cada um dos examinadores, sendo eliminado o candidato que obtiver média inferior a 

70 (setenta) pontos. – este cálculo seria para 

Segunda etapa – Entrevista técnica 

a) A entrevista será realizada com cada candidato, na sala do Programa de Pós Graduação 

Desenvolvimento Regional da UEPB. Nesta etapa, será avaliado o interesse, a disponibilidade 

e o conhecimento do candidato na proposta apresentada.  

b) A ordem das entrevistas será pela ordem alfabética dos candidatos. Cada membro da 

Comissão de Seleção emitirá uma nota de 0 a 100 pontos. A nota final da entrevista será a 

média aritmética das notas atribuídas ao candidato por cada um dos examinadores. 

 

Terceira etapa – Análise de currículo Lattes. 

a) Nesta etapa será avaliada a produção científica do candidato, referente ao período de 2013 a 

2016, conforme o quadro a seguir: 

Periódicos Pontuação 

Artigo científico – Qualis A1 100 pontos 

Artigo científico – Qualis A2 85 pontos 

Artigo científico – Qualis B1 70 pontos 

Artigo científico – Qualis B2 55 pontos 

 

b) Para a avaliação final do currículo, será considerada a somatória dos pontos obtidos em cada 

um dos itens apresentados no quadro acima. 

6.3 DO CRONOGRAMA 

Todas as etapas, datas e horários referentes ao processo seletivo para bolsista PNPD/CAPES do 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional constam no quadro abaixo: 

Etapas Datas Meio eletrônico e/ou horários 

Publicação do edital 29/08/2016  

Período de inscrição 29/08/2016 a 28/09/2016 Na secretária do MDR, Centro de Integração 

Acadêmica, na sala 311 das 08 às 12 h. 

Divulgação das inscrições 

homologadas 

30/09/2016 www.uepb.edu.br/programas-de-pos-graduacao/ 

Período de seleção De 03 a 07.10.2016  

Análise de projeto de pesquisa Dias 03 e 04.10.2016 Das 08:00 às 17:00 h 

Entrevista  Dia 05.10.2016 Das 08:00 às 11:00 h e de 14:30:17:00 h 

Análise de currículo Lattes 06/10/2016 Das 08:00 às 11:00 h e de 14:30:17:00 h 

Divulgação do resultado final 10/10/2016 www.uepb.edu.br/programas-de-pos-graduacao/ 
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6.4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.4.1 Será desclassificado e excluído do processo seletivo, o candidato que: 

a) Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da seleção;  

b)  Não exibir toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste edital; 

c) Não comparecer a quaisquer das etapas do processo seletivo nas datas e horários previstos. 

d) A documentação dos candidatos não aprovados estará disponível na Secretaria do Programa de 

Pós-graduação em Desenvolvimento Regional da UEPB por um período máximo de 30 dias 

após a divulgação do resultado final. Após este período, a documentação será inutilizada. 

e) Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas estabelecidas 

neste edital e no regulamento do PNPD/CAPES. 

f) Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção e pelo Colegiado do Programa de 

Pós-graduação em Desenvolvimento Regional da UEPB. 

 

Campina Grande, 29 de agosto de2016. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. José Luciano Albino 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional 

 


