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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DO PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-

GRADUAÇÃO – PNPD/CAPES 
 

 

O Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos do CDTec/UFPel, em 

conformidade com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

de Pelotas e de acordo com a Portaria CAPES 086, de 03 de julho de 2013  

(http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regul

amento_PNPD.pdf), torna público, no uso de suas atribuições, para conhecimento dos 

interessados, o processo de seleção de Bolsista do Programa Nacional de Pós-

Doutorado (PNPD/CAPES), para realização de estágio pós-doutoral no programa, nos 

termos estabelecidos neste edital. 

 

1. A seleção visa o preenchimento de 01 (uma) cota de Bolsa PNPD/CAPES 

concedida ao Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos da UFPel, de 

acordo com o regulamento previsto no anexo I da Portaria CAPES 086, de julho 

de 2013. Outras informações sobre o PNPD/CAPES podem ser consultadas em: 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes 

2. Os doutores na área de Recursos Hídricos e áreas correlatas devem enviar para o 

endereço eletrônico ppgrechid@gmail.com mensagem com: 

2.1 Link para o currículo Lattes ou, para pesquisadores estrangeiros, o anexo III 

da Portaria CAPES 086 de 03/07/2013 devidamente preenchido. 

2.2 Plano de trabalho anexado, em formato PDF, que deve contemplar: 

2.2.1 Intenções de pesquisa: temática que pretende desenvolver junto ao 

programa, com apresentação do tema e objetivos, evidenciando 

vínculos teóricos e metodológicos com a área de concentração 

“Sistemas Hídricos” em uma das seguintes linhas de pesquisa: 
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“Monitoramento e diagnóstico de recursos hídricos” e “Manejo de 

bacias hidrográficas”. Informações sobre a área de concentração e 

linhas de pesquisa podem ser acessadas na página do programa: 

https://wp.ufpel.edu.br/ppgrecursoshidricos/ 

2.2.2 Intenções de atuação docente no curso de graduação em Engenharia 

Hídrica e no Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos da 

UFPel. 

3. Critérios de seleção: 

A seleção será realizada por uma comissão de seleção indicada pelo Colegiado 

do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e constará das seguintes 

etapas: 

 

1ª etapa (eliminatória): Análise do plano de trabalho. 

2ª etapa (eliminatória e classificatória): Análise do currículo Lattes. 

3ª etapa (eliminatória e classificatória): Entrevista (presencial ou virtual, de 

acordo com a necessidade). 

 

4. Cronograma: 

Inscrições: de 05 de novembro de 2018 a 23 de novembro de 2018. 

Resultado da primeira e da segunda etapa: 30 de novembro de 2018. 

Entrevistas: 07 de dezembro de 2018. 

Resultado final: a partir de 14 de dezembro de 2017. 

 

 

Prof. Dr. Lessandro Coll Faria 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos da UFPel 

 

Pelotas, 05 de novembro de 2018. 
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