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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Instituto de Relações Internacionais

Edital PPGRI - 1/2018

Seleção de candidatos para Bolsa de Pós-Doutorado no Programa Nacional de PósDoutorado (PNPD)
Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais - PPGRI

O Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade de Brasília
torna pública a seleção de dois bolsistas no Programa Nacional de Pós-Doutorado
(PNPD), de acordo com a Portaria CAPES No. 86 de 03 de julho de 2013
(http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes). Edital aprovado na 71a.
Reunião de colegiado do PPGRI de 17 de maio de 2018. O valor da bolsa é R$
4.100,00/mês. O período de vigência da bolsa é de 12 meses, prorrogável por mais 12
meses após avaliação anual pelo supervisor e pela Comissão do PPGRI. A avaliação anual
considerará os seguintes critérios: desenvolvimento do projeto de pesquisa, e publicações
científicas.
1. Perfil dos Candidatos
São elegíveis candidatos doutores que comprovem potencial para pesquisa nas linhas do
Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais.
2. Inscrições e Recursos
Os candidatos deverão enviar a documentação por e-mail para o endereço:
ppgirel@gmail.com. No campo “assunto” do e-mail, informar “Seleção Edital PNPD
2018"até a data estabelecida no item 6 deste edital. Inscrições realizadas em datas
posteriores serão desconsideradas. É responsabilidade do candidato confirmar o
recebimento da documentação.
Recursos só serão aceitos após a divulgação dos resultados. Os candidatos deverão
apresentar uma carta com duas páginas no máximo (Times New Roman, tamanho12,
espaço entrelinhas 1,5) detalhando as razões do recurso. Os recursos serão analisados pela
Comissão de Pós-Graduação do Programa.

3. Documentos obrigatórios (em Português, Inglês ou Espanhol):
I – Currículo Lattes ou “Foreign Researcher Curriculum Vitae” para candidatos
estrangeiros, (segundo modelo anexo na Portaria CAPES No. 86, de 03 de julho de 2013,
disponível no site: https://www.capes.gov.br/.../Portaria_86_2013_Regulamento_PNP).
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II - Projeto de pesquisa incluindo introdução, objetivos, métodos e cronograma. O
documento deve ter fonte do tipo Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento 1,5
entre linhas. O Projeto deve ter no máximo 10 páginas.
III – Carta de concordância do possível supervisor do projeto, o qual deverá
obrigatoriamente ser um docente credenciado no núcleo permanente do programa como
orientador de doutorado.
IV - Documento de comprovação da titulação de doutorado do candidato (diploma
ou declaração do Programa de Pós-graduação).
4. Processo e critérios de seleção
A seleção será realizada pela Comissão do Programa de Pós-Graduação em Relações
Internacionais da Universidade de Brasília, observando-se os critérios estabelecidos por
este edital e pela Portaria CAPES No. 86, de 03 de julho de 2013 da seguinte forma:
I) Análise Curricular (5 pontos).
A Tabela de Pontuação consta no Anexo I. As trajetórias acadêmicas e científicas dos
candidatos serão analisadas de acordo com o Documento de Área da CAPES em vigor
(Anexo 2).
II) O Projeto (3 pontos) será avaliado em função de sua adequação às linhas de pesquisa
do PPGRI.
III) Entrevista (2 pontos). Os três primeiros candidatos aprovados serão convocados para
uma entrevista. A entrevista poderá ser realizada, via Skype ou outro sistema similar.
5. Compromissos exigidos do(a) bolsista:
I) Desenvolver a pesquisa em consonância com os objetivos do projeto apresentado, bem
como das regras da CAPES e da UnB.
II) Submeter pelo menos 2 (dois) artigos para revistas científicas do extrato superior do
Qualis (A1 ou A2) em Ciência Política e Relações Internacionais. Um dos artigos poderá
ser em coautoria com um membro do corpo permanente do PPGRI.
III) Organizar pelo menos um seminário com os resultados da pesquisa no PPGRI.
IV) Oferecer uma disciplina na graduação do Instituto de Relações Internacionais relativa
à sua pesquisa.
V) Participar das atividades de pesquisa e debate do PPGRI.
V) Apresentar um relatório parcial (ao final do primeiro semestre).
VII) Respeitar estritamente as regras da UnB e CAPES relativas ao Programa Nacional
de Pós-Doutorado. Eventuais violações implicarão o encerramento imediato da bolsa e
as medidas legais cabíveis.

6. Cronograma do Processo Seletivo
Período de inscrição: 12 a 25 de julho de 2018.
Divulgação da homologação das inscrições: até 26 de julho de 2018.
Análise de CV e projeto (sem a presença dos candidatos): 27 a 30 de julho de 2018.
Divulgação da relação dos selecionados para entrevista: até 30 de julho de 2018.
Realização de entrevistas: 03 de agosto de 2018.
Data de Divulgação de resultados: até 06 de agosto de 2018.
Data para recursos: até 08 de agosto de 2018.
Data de Divulgação do resultado final: até 10 de agosto de 2018.
Entrega de documentação final e assinaturas para implementação da bolsa: até 17 de
agosto de 2018.
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Observação: a divulgação da homologação das inscrições, resultados parciais e final será
feita pela página do PPGRI: www.irel.unb.br.
7. Os recursos e casos omissos neste Edital serão submetidos à decisão da Comissão de
Pós-Graduação e Pesquisa do PPGRI/UnB. Em caso de dúvidas, prevalece esta versão
em língua portuguesa.
Este Edital entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado de Pós-Graduação do
PPGRI.
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Edital PNPD 2018 - ANEXO 1
Tabela de Pontos
4.1 Análise curricular (5 pontos no total)
Tipo
Artigo científico publicado em Revista A1 (em Ciência

Pontuação
1,5 ponto por artigo

Política e Relações Internacionais)

Artigo científico publicado em Revista A2 (em Ciência

1,0 ponto por artigo

Política e Relações Internacionais)

Livros publicados (segundo critérios Qualis CAPES
de Ciência Política e Relações Internacionais)
Capítulos de publicados (segundo critérios Qualis
CAPES de Ciência Política e Relações Internacionais)

Até 1,5 ponto por
livro
Até 0,5 ponto no
total

4.2 Análise de projeto (3 pontos no total)
Tipo
Coerência com a pesquisa no IREL
Qualidade do projeto

Pontuação
Até 1 ponto
Até 2 pontos

4.3 Entrevista/Prova oral (2 pontos no total)
Tipo
Domínio do tema proposto

Pontuação
Até 2 pontos

A nota final dependerá de uma escala comparativa entre todos os candidatos.

