
                                                   
 

 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA DO PROGRAMA PNPD/CAPES 
CHAMADA Nº 003/2018 

 
O Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pelotas torna 
público o processo de seleção para 1 (uma) bolsa oferecida pelo Programa Nacional de 
Pós-Doutorado/CAPES (PNPD/CAPES) com duração máxima até 30/11/2021.  

Maiores informações sobre a bolsa PNPD/CAPES estão disponíveis no seguinte link: 
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Re
gulamento_PNPD.pdf 

 

1. REQUISITOS PARA CANDIDATURA  
 

Do(a) candidato(a) a bolsista exige-se:  

I –  possuir  o  título  de  doutor(a)  em  Sociologia,  quando  da implementação da bolsa.  

II – disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq.  

III – apresentar projeto de pesquisa e plano de trabalho contendo as 
atividades/cronograma que serão desenvolvidos no PPGS/UFPel, durante a vigência do 
estágio pós-doutoral, e fundamentando sua candidatura à bolsa relacionada a linha de 
pesquisa do PPGS/UFPel: Teorias Sociais e Conhecimento. 
Maiores informações sobre as linhas de pesquisa, consultar site: 
http://wp.ufpel.edu.br/ppgs/linhas-de-pesquisa/ 

IV - Fixar residência na cidade de Pelotas/RS, durante a vigência da bolsa. 

 

2. DURAÇÃO DA BOLSA  

O período de duração da bolsa será de 01/11/2018 a 30/11/2019, podendo ser renovada 
anualmente por duas vezes consecutivas.  

 

3. VALOR DA BOLSA  

O valor mensal da bolsa é de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais). 

 

 

 

 

 



                                                   
 

4. PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser feitas pelo endereço eletrônico da Secretaria do Programa de 
Pós-Graduação em Sociologia (ppgsoc.ufpel@gmail.com), de 22 a 29 de outubro de 
2018. Os e-mails serão aceitos até as 23hs59min do dia 29 de outubro de 2018.  

 

5. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO  
 

A) Cópias do diploma de Graduação, de Mestrado e de Doutorado em Sociologia 
(ou cópias de documentos que comprovem a conclusão dos referidos cursos - 
enviar em formato pdf); 

B) Currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq (enviar em formato pdf); 
C) Projeto de pesquisa (Redigido em até 10 (dez) laudas, incluindo referências, 

digitado com espaço entre linha de 1,5 (um, meio) cm, fonte Times New Roman 
12 (doze), fundamentando sua intenção de pesquisa a linha de pesquisa do 
PPGS/UFPel, como referido acima (enviar em formato pdf); 

D)  Plano de trabalho (contendo atividades a serem desenvolvidas e cronograma de 
execução), fundamentando sua candidatura a linha de pesquisa do PPGS/UFPel 
(enviar em formato pdf).  

 

E) RESULTADO 

O resultado será divulgado até o dia 31 de outubro de 2018 e o candidato aprovado 
deverá apresentar-se na secretaria do Programa de Pós-graduação em Sociologia até o 
dia 05 de novembro de 2018. 

 

Comissão de Seleção 

Profa. Dra. Elaine da Silveira Leite 

Prof. Dr. William H. G. Soto 

Prof. Dr. Rafael Braz 

 


