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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
 

 

Instituto de Relações Internacionais 

 

 
 

Edital PPG RI - 3/2018 

 
 

Seleção de Professores Permanentes no PPGRI  Candidatos para o Programa de 

Bolsas de Pós-Doutorado no Exterior/FAPDF (Edital DGP UnB 5/2018). 

 

 

 
 

O Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade de Brasília 

torna pública a seleção de dois bolsistas no Programa de Bolsas de Pós-Doutorado no 

Exterior/FAPDF (Edital DGP UnB 5/2018, em anexo neste edital).  

 

1. Perfil dos Candidatos 

 

São elegíveis professores permanentes do Programa de Pós-Graduação em Relações 

Internacionais, conforme artigo 4.1 do Edital DGP UnB 5/2018. As demais regras 

constam nos artigos 4 e 5 do Edital DGP UnB 5/2018. 

 

“4.1. Poderão participar da seleção pesquisadores doutores do quadro docente permanente 

da Universidade de Brasília, credenciados na Plataforma Sucupira como docentes 

permanentes de um Programa de Pós-Graduação stricto sensu (PPG) da UnB.” 

 

2. Das bolsas 

 

Conforme artigo 6 do Edital DGP UnB 5/2018: 

“6.3. Programas de Doutorado poderão pleitear uma candidatura na modalidade 12 meses 

e uma na modalidade 6 meses”. 

 

3. Inscrições e Recursos 

Os candidatos deverão enviar a documentação via SEI para o e-mail: ppgirel@gmail.com. 

No campo “assunto” do e-mail, informar “Seleção Edital DGP UnB 5/2018" até a data 

estabelecida no item 7 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. 

 
 

4. Documentos obrigatórios: 

 

Consultar o   artigo 6 do Edital DGP UnB 5/2018.

mailto:ppgirel@gmail.com
mailto:ppgirel@gmail.com


2 
 

5. Processo e critérios de seleção 

A seleção será realizada pela Comissão do Programa de Pós-Graduação em Relações 

Internacionais da Universidade de Brasília, de acordo com o artigo 8 e a Tabela de 

Pontuação no anexo IV do Edital DGP UnB 5/2018. 

 

A Comissão analisará os processos constantes no SEI e fornecerá parecer de acordo com 

o Edital DGP UnB 5/2018 e seus anexos. 

 

6. Compromissos exigidos do(a) bolsista: 

Compromissos estabelecidos no artigo 7 do Edital DGP UnB 5/2018 
 

7. Cronograma do Processo Seletivo (de acordo com o artigo 20 do Edital DGP UnB 

5/2018) 

Período de inscrição no PPGRI: de 18 /12/2018 a 01/02/2019.  

Divulgação da homologação das inscrições: até 05/02/2019. 

Análise de CV e projeto (sem a presença dos candidatos): até 07/02/2019.  

Data de divulgação de resultados: até 08/02/2019.  

Data para pedido de reconsideração: 11 e 12/02/2019. 

Data de divulgação do resultado final: 13/02/2019. 

Envio dos documentos ao DPG: até 18/02/2019. 

 

Observação: a divulgação da homologação das inscrições, resultados parciais e final será 

feita pela página do PPGRI: www.irel.unb.br. 

 

8. O critério de desempate será a pontuação na produção científica. Os recursos e casos 

omissos neste Edital serão submetidos à decisão da Comissão de Pós-Graduação e 

Pesquisa do PPGRI/UnB.  
 

http://www.irel.unb.br/
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Edital PNPD 2018 - ANEXO 1 
 

Tabela de Pontos 
 

4.1 Análise curricular (5 pontos no total) 
 

Tipo Pontuação 

Artigo científico publicado em Revista A1 (em Ciência 

Política e Relações Internacionais) 

1,5 ponto por artigo 

Artigo científico publicado em Revista A2 (em Ciência 

Política e Relações Internacionais) 

1,0 ponto por artigo 

Livros publicados (segundo critérios Qualis CAPES 

de Ciência Política e Relações Internacionais) 

Até 1,5 ponto por 

livro 

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

Até 0,5 ponto no 
total 

 

4.2 Análise de projeto (3 pontos no total) 
 

Tipo Pontuação 

Coerência com a pesquisa no IREL Até 1 ponto 

Qualidade do projeto Até 2 pontos 

 

 

 
4.3 Entrevista/Prova oral (2 pontos no total) 

 

Tipo Pontuação 

Domínio do tema proposto Até 2 pontos 

 

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


