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CHAMADA DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL 

Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES) 

Programa de Pós-Graduação em HISTÓRIA (PPGH/UFGD) 

 

1. Esta chamada destina-se à concessão, pela CAPES, de uma (01) cota de 

bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES)                          

( http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes ) junto ao Programa 

de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Grande Dourados 

(PPGH/UFGD).  

2. O Estágio Pós-Doutoral no âmbito do PNPD é regido pela Portaria CAPES nº 

086, de 03 de julho de 2013, que deve ser conhecida e aceita pelos candidatos. 

As atividades desenvolvidas pelo bolsista se darão em plena observância a esta 

normativa e, no que couber, às normativas específicas da UFGD. 

3. Os candidatos deverão atender aos seguintes requisitos:  

I – possuir o título de Doutor em História ou áreas afins, quando da 

implementação da bolsa, obtido em cursos avaliados pela CAPES e 

reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição 

estrangeira, este deverá ser analisado pela Coordenadoria do PPGH.  

II – disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq. Para 

estrangeiros, quando da seleção, serão aceitos currículos acadêmicos em outros 

formatos, desde que contemplem: formação acadêmica, experiência profissional, 

histórico de publicação de trabalhos científicos e tecnológicos de impacto e 

prêmios de mérito acadêmico;  

IV – não ser aposentado ou estar em situação equiparada;  

V – O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades:  

a) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de 

visto temporário, sem vínculo empregatício;  

mailto:ppghistoria@ufgd.edu.br
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 

F A CU LDA D E  D E  C IÊ N CIA S  H UM A N A S  

P R OGR A M A  D E  P ÓS - GR A D UA ÇÃ O EM  H I S TÓ R I A  

 
 

 

Programa de Pós-Graduação em História/UFGD  - Rodovia Dourados/Itahum, km 12,  Cx. Postal 364, 

 CEP 79804-970, Dourados  (MS) Fone/Fax:  (67) 3410-2270 - e-mail: ppghistoria@ufgd.edu.br 
 

2 
 

 

 

b) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo 

empregatício; 

c) ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício 

em instituições de ensino superior ou instituições públicas de 

pesquisa.  

§ 1º O candidato estrangeiro residente no exterior deverá 

comprovar endereço residencial no exterior no momento da 

submissão da candidatura.  

§ 2º Professores substitutos poderão ser aprovados na 

modalidade “a” do inciso V, sem prejuízo de suas atividades de 

docência, após análise e autorização do Programa de Pós-

Graduação.  

§ 3º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso V 

deverão apresentar comprovação de afastamento da instituição 

de origem, por período compatível com o prazo de vigência da 

bolsa. 

 

4. Não poderão se inscrever os servidores efetivos (docentes ou técnicos) da 

UFGD e os docentes de outras instituições credenciados no PPGH/UFGD. 

 

5. As inscrições serão realizadas somente por mensagem de correio eletrônico. 

Os candidatos devem enviar para o endereço eletrônico 

ppghistoria@ufgd.edu.br no período de 1/10/2018 a 31/10/2018, os seguintes 

documentos em formato PDF:  

a) Ofício de candidatura à vaga, acompanhado de Currículo Lattes 

atualizado e de um Projeto de Pesquisa explicitando as intenções de 

pesquisa, evidenciando vínculos teóricos e metodológicos com a área de 

concentração “História, Região e Identidades” e as Linhas de Pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação em História (PPGH/UFGD), expressas na 

página eletrônica ( http://www.ppghufgd.com ). 
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O projeto deverá ser elaborado do seguinte modo: a) folha de rosto; b) 

resumo; c) apresentação e justificativa; d) objetivos; e) metodologia; f) 

resultados esperados; g) cronograma; h) referências bibliográficas. O 

Projeto deverá conter no máximo 20 páginas, excluindo-se a folha de 

rosto e as referências bibliográficas;  

b) Cronograma das atividades que serão desenvolvidas no Estágio Pós-

Doutoral;  

c) Proposta de uma disciplina, com carga horária de 45 h/a, a ser ministrada 

no PPGH/UFGD, contendo Ementa e Bibliografia. 

 

Observações: a inscrição será confirmada por meio de resposta à 

mensagem de inscrição. Caso tal mensagem não seja recebida o 

candidato deverá entrar em contato pelo e-mail acima citado e pelo 

telefone 55 67 3410 2270. Não serão aceitas inscrições enviadas depois 

das 23h:59min do dia 31/10/2018 em horário oficial do estado de Mato 

Grosso do Sul. Após a inscrição confirmada, a documentação será 

analisada para fins de homologação. Não serão homologadas inscrições 

com ausência de documentos previstos no item 5 desta chamada. 

 

6. A seleção terá como base a avaliação do dossiê entregue por cada 

candidato/a, composto pelo projeto de pesquisa, cronograma de atividades, 

currículo lattes e pela proposta de disciplina a ser ministrada no PPGH/UFGD. 

Os critérios de avaliação são:  

a) Qualidade e adequação da proposta de ensino e pesquisa às Linhas de 

Pesquisa do PPGH/UFGD;  

b) Viabilidade de execução da proposta de ensino e pesquisa;  

c) Excelência acadêmica do/a proponente;  
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7. A seleção será realizada por uma Comissão Especial composta por três 

docentes do PPGH/UFGD. Cada docente atribuirá uma nota de zero a dez para 

o dossiê apresentado pelo/a candidato/a. A nota final de classificação de cada 

candidato/a será a média aritmética das notas atribuídas por cada membro da 

Comissão;  

8. A vigência da bolsa (CAPES) será de até 12 meses com a possibilidade de 

renovação por mais 12 meses, a critério do PPGH, e em acordo com a 

disponibilidade orçamentária e as normas regulamentares da CAPES.  

9. O valor mensal da bolsa, pago diretamente ao bolsista, será de R$ 4.100,00 

(quatro mil e cem reais).  

10. Haverá concessão de recursos de custeio anual destinado a subsidiar 

atividades de pesquisa do bolsista, tais como a sua participação em eventos 

científicos (congressos, encontros e simpósios);  

11. Ao critério do PPGH/UFGD, sem que se causem prejuízos ao cronograma de 

trabalho aprovado, poderão ser atribuídas disciplinas em cursos de Graduação e 

Pós-Graduação ao bolsista;  

12. Não serão aceitos recursos quanto ao mérito das avaliações realizadas.  

13. Cronograma: 

 

Inscrições: 1/10/2018 a 31/10/2018.  

Homologação das inscrições: até 7/11/2018.  

Resultado final: até 14/11/2018.  

Previsão de início das atividades do bolsista: janeiro de 2019. 

Maiores informações, contatar pelo telefone 067- 3410 2270 (PPGH/UFGD) 

 

 

Prof. Dr. Fernando Perli 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História da UFGD 
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