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Edital N° 13/2013 – PPGE
SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO

A Universidade Federal do Tocantins – UFT, por meio do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação,
torna público o presente Edital de Processo seletivo simplificado para Seleção de bolsista de Pós-doutorado
do Programa Nacional de Pós- Doutorado (PNPD/CAPES), de acordo com a Portaria nº 086, de 03 de julho
de 2013, conforme descrição abaixo.
1. DOS OBJETIVOS DO PNPD
1.1 O PNPD tem por objetivos:
a) promover a realização de estudos de alto nível;
b) reforçar os grupos de pesquisa nacionais;
c) renovar os quadros nos Programas de Pós-Graduação nas instituições de ensino superior e de pesquisa;
d) promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio pós-doutoral estimulando sua integração
com projetos de pesquisa desenvolvidos pelos Programas de Pós-Graduação no país.
2. DAS VAGAS
2.1 Será disponibilizada 1 (uma) vaga para ingresso no PGGE, com bolsa de estudos do Programa Nacional
de Pós-Doutorado MEC/CAPES (PNPD), com duração conforme definição da Portaria (CAPES) nº 86, de 03 de
julho de 2013, Art. 13 e Art. 14.
3. DOS REQUISITOS PARA O CANDIDATO À BOLSA
3.1 O candidato deverá atender os requisitos a seguir:
a) ser brasileiro ou, no caso de candidatos estrangeiros, será concedido um prazo de até 24 (vinte e quatro) meses
para que o mesmo decida pela opção de obter visto permanente no País;
b) estar em dia com as obrigações eleitorais;
c) não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza;
d) atuar em atividades de pesquisa de uma das linhas do PPGE, co-orientação, docência conforme plano de trabalho a
ser estabelecido com docente supervisor;
e) não ter vínculo empregatício (celetista ou estatutário);
f) ter obtido o título de doutor há, no máximo, 5 (cinco) anos, quando da implementação da bolsa. Em caso de
diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá possuir o reconhecimento de validação, conforme dispositivo
legal;
g) ter seu currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes;
h) cópia do diploma de doutorado ou documento que comprove a defesa de Doutorado(ATA);
i) residir em Palmas, no Estado do Tocantins, Brasil durante a vigência da bolsa e se dedicar ao pós-doutorado com
atividades no PPGE;
j) elaborar Relatório de Atividades Anual e Relatório final em até sessenta dias após o encerramento da bolsa;

4. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
O candidato deverá apresentar à Secretaria da Coordenação do PPGE os seguintes documentos para inscrição no
período da manhã (8 às 12h):
4.1. Ficha de Inscrição (conforme modelo ANEXO 1);
4.2. Cópia do diploma de doutorado ou documento que comprove a defesa de Doutorado (ATA).
4.3. Curriculum vitae (formato Lattes);
4.4. Plano de trabalho, resumido, com, no máximo, 10 páginas contendo as atividades de pesquisa em uma das linhas
do PPGE, co-orientação e docência. (vide ANEXO 2)

5. DO PERÍODO E LOCAL DA INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas no período de 18 de novembro de 2013 até o dia 29 de novembro de 2013. A
documentação deverá ser entregue na Secretaria do Programa de Pós- graduação em Educação ou enviada para
o endereço do Programa.
6. DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO
Inscrição: 14/11 a 29/11/2013
Resultado Final: 04/12/2013 (data provável)
Concessão da bolsa do PNPD e início das atividades: a partir de 12/2013 (data provável)
7. DA SELEÇÃO
Os candidatos serão submetidos a processo de seleção que constará de análise da documentação recebida por uma
comissão formada por 2 docentes do Programa de Pós-Graduação em Educação:
a) Produção científica nos últimos cinco anos na área de educação e/ou áreas afins(peso 05);
b) Plano de Trabalho constando: vinculação há uma das linhas do PPGE, co-orientação, docência e as atividades a
serem desenvolvidas com docente supervisor (peso 05).
8. DO AUXÍLIO
A bolsa de pós-doutoramento possui valor unitário de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) por doze meses e tem
vigência conforme a definição da Portaria (CAPES) nº 086, de 03 de julho de 2013, Art. 13 e Art. 14.
9. DA DIVULGAÇÃO
O resultado do processo de seleção simplificada será divulgado no mural da Secretaria da Coordenação do PPGE e no
site www.uft.edu.br/ppge
10. DOS ANEXOS
10.1 - Anexo 1: Ficha de inscrição
10.2 - Anexo 2: Linhas de pesquisa e docentes do Programa
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 A participação no processo seletivo implicará em aceitação das normas estabelecidas neste edital.
11.2 Quaisquer trabalhos publicados pelo beneficiário selecionado, individual ou em colaboração deverá mencionar o
apoio do PNPD/CAPES e do PPGE/UFT.
11.3 Não caberá recurso em nenhuma instância do processo de seleção após a homologação do resultado final.
11.4 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção.

Palmas, 14 de novembro de 2013

Jocyléia Santana dos Santos
Coordenadora do PPGE
Portaria Nº. 646 de 18 de maio de 2012.

Anexo 1
FICHA DE INSCRIÇÃO
1 – Candidato

NOME

2 – Endereço
Rua/Av.

Número

Bairro

Cidade

CEP

DDD

Complemento

UF

Telefone

Celular

E-MAIL

3 – Linha de Pesquisa ao qual está vinculado o plano de trabalho
3.1. ( ) Currículo, Formação de Professores e Saberes Docentes
3.2. ( ) Estado, Sociedade e Práticas Educativas
4.– Nome do Supervisor do Plano de Trabalho no PPGE (ver Anexo 2):

LOCAL / DATA

ASSINATURA

Anexo 2
Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em
Educação
LINHA 1

LINHA 2

CURRICULO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES
E SABERES DOCENTES

ESTADO,
SOCIEDADE
EDUCATIVAS

Pesquisa a formação pedagógica e suas interfaces com a docência, a
identidade profissional, a profissionalidade, a profissionalização e os
saberes docentes nos contextos da educação básica, superior,
profissional e tecnológica.

Pesquisa a educação como política pública na tensão entre Estado e
sociedade e as práticas educativas na perspectiva histórica, sua
dimensão processual do ensinar e aprender na sociedade
contemporânea.

Docente
Carmem Lúcia Artioli Rolim,
[carmem.artioli@uft.edu.br].
Doutora em Educação pela
UNIMEP.

Docente
Idemar Vizolli,
idemar@uft.edu.br].
Doutor em Educação Matemática
pela UFPR.

Isabel Cristina Auler Pereira,
[isabel@uft.edu.br].
Doutora em Educação pela UFBA.
José Damião Trindade Rocha,
[damiao@uft.edu.br].
Doutor em Educação pela UFBA

Jocyléia Santana dos Santos,
[jocyleiasantana@gmail.com]
Doutora em História pela UFPE
Neila Barbosa Osório,
[neilaosorio@uft.edu.br]
Doutora em Ciência do
Desenvolvimento Humano pela
UNIMEP
Rosilene Lagares,
[lagaresrose@gmail.com]
Doutora em Educação pela UFG

Maria José de Pinho,
[mjpgon@uft.edu.br].
Doutora em Educação pela PUCSP

E

PRÁTICAS

