EDITAL DE SELEÇÃO
BOLSA DE ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL
PROGRAMA NACIONAL DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA - PROCAD

Projeto de Pesquisa: Mudanças e permanências nos padrões de participação política
no Brasil: análise longitudinal do envolvimento político dos brasileiros (1988-2013)

De acordo com o Edital PROGRAMA NACIONAL DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA
Nº 071 /2013 (CAPES), o estágio pós-doutoral destina-se a apoiar pesquisadores com
aderência ao projeto de pesquisa Mudanças e permanências nos padrões de participação
política no Brasil: análise longitudinal do envolvimento político dos brasileiros (19882013), para atuação nos Programas de Pós-Graduação integrantes da rede de cooperação:
•

Programa de Pós-graduação em Sociologia Política -Universidade Federal de
Santa Catarina

•

Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais – Universidade Estadual de
Maringá

•

Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais – Universidade Júlio de
Mesquita Filho/Araraquara.

O referido projeto se propõe a uma investigação longitudinal para identificar mudanças
nos padrões de participação política entre os brasileiros desde a Constituição de 1988,
momento marcante do processo de redemocratização no Brasil.

REQUISITOS PARA CANDIDATURA
I - Possuir o título de doutor (a) 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 Comissão de Seleção;
II – Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro
(a), currículo com histórico de publicação de trabalhos científicos de impacto e/ou
prêmios de mérito acadêmico;
III – Apresentar um Plano de Trabalho (observar orientações abaixo).
No caso dos docentes, a concessão da bolsa de estágio pós-doutoral será por período não
superior ao afastamento concedido pela IES na qual ele (a) mantém vínculo empregatício
ou efetivo. Quando se tratar de docente que seja servidor público, seu afastamento deverá

ser publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município. Quando o docente
não for servidor público, deverá apresentar a autorização do dirigente máximo da IES,
concedendo afastamento ao bolsista de suas atividades durante todo período da bolsa.

DAS VAGAS, VIGÊNCIA E DO VALOR:
VAGAS: 02.
O período de duração da bolsa será de seis (06) meses, podendo ser renovada até atingir
o limite máximo de doze (12) meses. O início de vigência da bolsa está previsto para
outubro de 2017. O valor mensal da bolsa é de R$ 4.100,00.

DO PLANO DE TRABALHO:
O Plano de Trabalho deverá conter resumo, introdução, justificativa, síntese da
bibliografia de referência, objetivos, metodologia, cronograma de execução pelo período
de estágio e forma de análise de resultado. O Plano deve abordar pelo menos uma das
seguintes modalidades de participação política contempladas no Projeto de Pesquisa:
Mudanças e permanências nos padrões de participação política no Brasil: análise
longitudinal do envolvimento político dos brasileiros (1988-2013):

a) Comparecimento Eleitoral;
b) Instituições Participativas;
c) Associativismo;
d) Protestos.

O/a candidato/a pode também indicar no Plano de Trabalho sua disponibilidade em
ofertar mini-cursos, cursos de extensão e/ou participar como docente em módulos de
disciplinas de pós-graduação visando transferir expertises que contribuam com a
formação dos pesquisadores envolvidos no PROCAD UFSC/UEM/UNESP e que sejam
relevantes para a consecução dos objetivos do projeto de pesquisa.
No Plano de Trabalho, o/a candidato deve indicar em qual (ou quais) dos Programas de
Pós-graduação integrantes dessa rede de cooperação pretende desenvolver suas atividades
(Programa de Pós-graduação em Sociologia Política da Universidade Federal de Santa
Catarina, Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual de
Maringá e Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Júlio de
Mesquita Filho/Araraquara).

DO PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção será feita com base no currículo e no potencial de contribuição do Plano de
Trabalho apresentado para o projeto de pesquisa Mudanças e permanências nos padrões
de participação política no Brasil: análise longitudinal do envolvimento político dos
brasileiros (1988-2013), bem como para os programas integrantes da rede.

PERÍODO E PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO
O/a candidato/a deverá enviar o Plano de Trabalho e o currículo lattes para o endereço
eletrônico: borbajulian@yahoo.com.br, no período de 11/08/2017 a 25/08/2017.

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO:
Até 30/08/2017, no site www.participacaopolitica.cfh.ufsc.br

