UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

Edital de Seleção para Bolsista do Programa PNPD/CAPES
Preâmbulo
O Programa de Pós--‐Graduação em Sociologia da UnB torna público o processo de seleção
para uma bolsa oferecida pelo do Programa Nacional de Pós Doutorado/CAPES
(PNPD/CAPES) com duração de 12 meses (renováveis) nas modalidades A ou B do
programa (http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas--‐no--‐pais/pnpd--‐ capes).
Período de Inscrição e local:
De 24 de agosto a 16 de setembro de 2016, na Universidade de Brasília, Secretaria da
Coordenação de Pós--‐Graduação em Sociologia, Prédio do Instituto de Ciências Sociais
(ICS), Campus Darcy Ribeiro, CEP 70910--‐900, Brasília--‐DF.
Serão aceitas inscrições por correio enviadas até a data final prevista acima por meio de
serviços expressos de entregas (sedex ou similar).
Objetivos
Dentro dos objetivos do PNDP/CAPES a contratação de um/a bolsista visa
primordialmente:
a)
b)
c)

Trazer novos quadros ao programa de pós--‐graduação;
Reforçar grupos e linhas de pesquisa.
Promover a inserção de novos pesquisadores nos projetos desenvolvidos pelo
programa de pós--‐ graduação.

Valor da Bolsa (bolsas são isentas do pagamento de Imposto de Renda)
R$ 4.100,00
Duração
Até 12 meses, renovada anualmente de acordo com o cumprimento das metas de
atividades previstas neste edital.
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Documentos para inscrição (cópias)
Diploma de Mestrado
Diploma de Doutorado, ata de defesa ou comprovante de marcação de banca para defesa
até 30 de setembro de 2016.
Projeto de Pesquisa.
Curriculum Lattes
Ficha (anexo I)
Carteira de identidade
Atividades previstas
Durante a vigência da bolsa o/a aprovado/a deverá: a) ministrar aulas de graduação e pós-‐graduação; b) orientar alunos de graduação e pós--‐graduação (mestrado); c) participar das
atividades administrativas; d) publicar ao menos 2 artigos em revistas qualis classificadas
entre os estratos A1 e B1 a cada triênio.
Requisitos:
a)

Ter defendido tese de doutorado até o 30 de setembro de 2016 (somente serão aceitas
inscrições de candidatos que comprovarem por meio de documento oficial da
universidade de origem a marcação de defesa para até o dia 30 setembro de 2016).
b) Ser

portador de título de Doutorado em Sociologia ou Doutorado em Ciências Sociais
(não serão aceitas inscrições de candidatos com títulos exclusivos em Antropologia,
Ciência Política ou áreas afins).
c) Iniciar

as atividades na bolsa a partir de 01 de outubro de 2016.

Etapas de Seleção:
Fase 1
a) Avaliação do Currículo Lattes de acordo com a tabela anexa;
b) Avaliação do Projeto de Pesquisa
Fase 2 (apenas para os três primeiros colocados na fase 1)
Apresentação de um seminário público no Programa de Pós--‐Graduação em
Sociologia com duração máxima de 40 minutos sobre o conteúdo e os desafios de
pesquisa propostos no projeto.
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Forma de avaliação:
Fase 1
I ) No CV Lattes serão avaliadas a produção e atuação acadêmica ao longo dos últimos 3
(três) anos (2013 a 2015), de acordo com a tabela 1 anexa a esta chamada que deverá ser
entregue no momento da inscrição preenchida pelos próprios candidatos.

O candidato com maior pontuação na ficha anexa receberá nota 100 e os demais
candidatos terão sua pontuação convertida proporcionalmente às notas do primeiro
classificado.
II)

O projeto de no máximo 25 páginas (fonte arial 12, espaço 1,5 e margens direita e
esquerda , superior e inferior de 3 cm, sem contar a bibliografia) deverá demonstrar:
a)
b)
c)
d)

domínio das teorias sociológicas clássicas e contemporâneas;
domínio da bibliografia atualizada na área escolhida;
capacidade de articulação entre os problemas teóricos da área de sociologia e as
questões empíricas do projeto.
viabilidade de execução da pesquisa em um cronograma de 36 meses;

Fase 2:
I) Somente

serão aprovados para esta fase os/as três primeiros/as colocados/as na fase
anterior;
II) No seminário que deverá versar sobre o conteúdo do projeto, será avaliada a
capacidade do candidato de organizar e apresentar suas ideias em público.
Resultados
O resultado final será a média aritmética das notas obtidas no CV Lattes, no Projeto de
Pesquisa e no Seminário, todas com o mesmo peso.
Os resultados de cada etapa serão divulgados na página eletrônica www.sol.unb.br. O
resultado da primeira etapa será divulgado dia 23 de setembro, 18 horas.
O seminário para os aprovados será realizado em 26 de setembro a partir das 14 horas.
O resultado final será divulgado em 29 de novembro, 18 horas.
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Casos Omissos
Os casos omissos serão deliberados pela comissão de três professores/as encarregada da
elaboração deste edital.
Comissão avaliadora
Será formada por três professores/as do PGSOL/UnB (não poderão participar da
comissão professores que tenham sido apontados no CV LATTES dos candidatos como
orientadores e/ou supervisores de mestrado, doutorado e pós--‐doutorado).

______________________________________
Fabrício Monteiro Neves
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia
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ANEXO I
Quadro de Atribuição de Pontos para a Prova de Títulos para a classe de Professor
Adjunto.
NOME CANDIDATO =>
1. O candidato deverá indicar nos títulos, em destaque, o item para o qual está sendo apresentado, observando as instruções
das seções DA PROVA DE TÍTULOS e DO QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A PROVA DE TÍTULOS
do Edital de Condições Gerais, disponível em http://srh.unb.br/concursos.
2. O candidato deverá emitir o Quadro de Atribuição de Pontos para a Prova de Títulos em duas vias para que seja atestado o
recebimento dos títulos em uma das vias.
3. Preencher as colunas correspondentes a quantidade de títulos e a respectiva pontuação.
4. A avaliação de títulos compreenderá as atividades realizadas no decurso dos últimos três anos que antecedem o início da
inscrição, ressalvadas as indicações nos próprios grupos e/ou itens de grupos.
5. A BANCA EXAMINADORA NÃO RECLASSIFICARÁ A INDICAÇÃO FEITA PELO CANDIDATO PARA A
PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS. EVENTUAIS PERDAS DE PONTOS POR INDICAÇÃO EQUIVOCADA SERÃO
DE RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO.

Grupo I --‐ Títulos Acadêmicos. (LIMITADO A 2,0

Pontuação

PONTOS)

1.1

Mestrado concluído na área do concurso (Sociologia ou Ciências
Sociais).

2.0

1.2

Mestrado concluído em área afim (Antropologia, Ciência Política ou
Multidisciplinares de Ciências Sociais).

1.0

1.3

Mestrado fora da área.

0.5

Observar a limitação na pontuação de cada item.
Grupo II --‐ Atividades Ligadas ao Ensino, à Extensão e Estágios. (LIMITADO A
PONTOS)

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Quant. de
Títulos

Total do Grupo I =>
3

Pontuação

Quant. de
Títulos

Exercício do magistério superior, como docente em curso de graduação e/ou
pós--‐graduação em Instituição Pública de Ensino Superior. Por ano letivo
0.5
completo. Não cumulativa com outras quaisquer no mesmo período.
Exercício do magistério superior, como docente em curso de graduação e/ou
pós--‐graduação em Instituição Privada de Ensino Superior. Por ano letivo
0,2
completo. Não cumulativa com outras quaisquer no mesmo período.
Orientação de dissertação de mestrado ou tese de doutorado aprovada.
Pontuação por orientação concluída.

Pontuação
Total

0,5

Orientação de monografia de especialização aprovada. Pontuação por
0,2
monografia. Limitado a quatro pontos.
Orientação de monografia ou trabalho final em curso de graduação. Pontuação
0,2
por monografia ou trabalho. Limitada a três pontos.

2.6

Orientação de aluno bolsista de iniciação científica. Pontuação por bolsista--‐ano.
0,1
Limitada a dois pontos.

2.7

Orientação de aluno bolsista de monitoria. Pontuação por bolsista--‐ano. Limitada
0,1
a dois pontos.
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2.8

2.10

Orientação de aluno bolsista de extensão. Pontuação por bolsista--‐ano. Limitada 0,1
a dois pontos.
Participação em Banca Examinadora de doutorado como membro efetivo.
0,3
Pontuação por dissertação.
Participação em Banca Examinadora de mestrado como membro efetivo.
0,2
Pontuação por dissertação.

2.11

Participação em Banca Examinadora de monografia de conclusão de curso ou
0,1
de especialização.

2.12

Coordenação de projeto de pesquisa e de extensão devidamente registrado no
0,3
órgão competente. Pontuação por programa/projeto. Limitado a três pontos.

2.9

2.13
2.14

Coordenação de curso de especialização 360 horas. Pontuação por
0,2
coordenação. Limitada a três pontos.
Coordenação de curso de extensão (mínimo de 15h/aula). Pontuação por
0,1
coordenação. Limitada a dois pontos.

Observar a limitação na pontuação de cada item.

Total do Grupo II =>

Grupo III --‐ Produção Científica, Técnica, Artística e Cultural na área do Concurso.
(LIMITADO A 5 PONTOS)
Livro publicado com ISBN, na área de conhecimento objeto do
3.1
concurso.

Pontuação

3.2
3.3

1,0

Livro publicado com ISBN, em área correlata.
0,5
Capítulo de livro publicado com ISBN, na área de conhecimento objeto do
0,3
concurso.

3.4

Capítulo de livro publicado com ISBN, em área correlata com pontuação
integral para capítulo de livro publicado no exterior e 80% para o publicado
no Brasil.

0,1

3.5

Publicação de trabalho científico em periódico qualificado na CAPES como
Qualis A1 ou A2, na área de conhecimento objeto do concurso. Pontuação
por publicação.

1,0

3.6

Publicação de trabalho científico em periódico qualificado na CAPES como
Qualis B1 e B2. Pontuação por publicação.

0,7

3.7

Publicação de trabalho científico em periódico qualificado na CAPES como
Qualis B3 e B5. Pontuação por publicação.

0,4

3.9

Trabalho completo publicado em anais de congresso internacional, na área de
0,2
conhecimento objeto do concurso. Pontuação por trabalho.
Trabalho completo publicado em anais de congresso nacional na área de
0,1
conhecimento objeto do concurso. Pontuação por trabalho.

3.10

Trabalho completo publicado em anais de congresso regional na área de
conhecimento objeto do concurso. Pontuação por trabalho.

0,1

3.11

Resumo publicado em anais de congresso internacional na área de
conhecimento objeto do concurso. Pontuação por resumo. Limitado a três
pontos.

0,1

3.8

3.12

Quant. de
Títulos

Resumo publicado em anais de congresso nacional na área de conhecimento
objeto do concurso. Pontuação por resumo. Limitado a dois pontos.

Observar a limitação na pontuação de cada item.

0,1
Total do Grupo III =>
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COMPROVANTE DA ENTREGA DE TÍTULOS
Autenticação

Assinatura do Candidato
Data

/

/

Carimbo e
Assinatura
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