25 de abril de 2022

Edital 03/2022
Seleção interna de candidatos a bolsa PDSE do Programa CAPES PRINT, em
atendimento ao EDITAL nº. 003/2022-PROPG
O Programa de Pós-graduação em Ciência dos Materiais da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul informa que estão abertas as inscrições para o preenchimento de duas cotas
de 6 meses de Bolsa do Programa CAPES PRINT, seguindo EDITAL nº. 003/2022-PROPG.
https://www.ufrgs.br/propg/wp-content/uploads/EDITAL-03-PRINT-PDSE-I.pdf

Art. 1o. Disposição Geral
O público alvo deste edital são discentes regulares do programa em nível de doutorado, que
já tenham sido aprovados em exame de qualificação ou que tenham cursado, pelo menos, um
ano de doutorado até 20 de maio de 2022 e que possam permanecer 6 meses no exterior e
retornar ao Brasil em período não inferior a seis meses antes da defesa. Além disso, devem
atender a todos os demais requisitos descritos no EDITAL nº. 003/2022-PROPG.
Art. 2o. Requisitos e atribuições do candidato, do orientador brasileiro e do coorientador
no exterior dos bolsistas
Conforme descritos nos itens 3.2 (Do orientador brasileiro), 3.3 (Do coorientador no exterior)
e 3.4 (do candidato) do EDITAL nº. 003/2022-PROPG
https://www.ufrgs.br/propg/wp-content/uploads/EDITAL-03-PRINT-PDSE-I.pdf
Art. 3o. Inscrições
I - O período de inscrição para a seleção dos candidatos a bolsa será das 16h00min do dia
27/04/2022 até às 16h00min do dia 10/05/2022. Toda documentação deverá ser enviada para
o e-mail do Programa, dentro do prazo limite estabelecido no cronograma deste edital.
II - No ato da inscrição o candidato deverá entregar toda documentação descrita no item 4.2
do EDITAL nº. 003/2022-PROPG, com exceção para o item 4.2.4 que caberá ao Programa
(PPGCIMAT). Os arquivos referentes a documentação do item 4.2, juntos, não podem ser
maiores que 4 (quatro) Megabytes. Adicionalmente o candidato deverá entregar a planilha
(ANEXO 1) preenchida e documentada.
III – O comprovante válido de proficiência no idioma do país de destino deverá ser entregue
no ato da inscrição.
PPGCIMAT
IQ/UFRGS – Prédio A2, sala A-216
Av. Bento Gonçalves, 9500 – 91540-000 Porto Alegre, RS
Fone/Fax: 051 33087198 – e-mail: pgcimat@if.ufrgs.br; www.ufrgs.br/pgcimat

Art. 4o. Quota disponível
I - Serão selecionados 2 (dois) candidatos para duas bolsas/cotas de 6 (seis) meses cada. Até
3 (três) candidatos poderão ser indicados como suplentes.
II – A seleção interna deste edital não garante a cota de bolsa, uma vez que ainda dependerá
de análise do Comitê PRINT UFRGS
Art. 5o. Processo Seletivo
I - A avaliação dos candidatos será realizada pela Comissão de Seleção do PPGCIMAT, com
base na planilha de pontuação (ANEXO 1).
II - Cronograma do processo de seleção

Inscrição
- 27/04 a 10/05/2022
Análise de documentação e homologação dos candidatos - até 16/05/2022
Resultado
- até 18/05/2022

Art. 6º - Disposições finais
Caso haja candidatos insuficientes para preencher as duas cotas de 6 meses, pedidos entre
6 e 12 meses poderão ser considerados.
Caso o número de inscritos com nível de proficiência na língua estrangeira seja inferior as
cotas disponíveis, pedidos com comprovante de agendamento da prova poderão ser aceitos.
Casos omissos, recursos ou situações não previstas no presente Edital de seleção serão
decididos pela Comissão do Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais.

Comissão de Seleção

ANEXO 1
PLANILHA DE PONTUAÇÃO
Análise Curricular
Aprovação em exame de Qualificação de doutorado
Desempenho nas disciplinas do Doutorado: cada conceito A: 3,0 pontos, cada
conceito B: 2,0 pontos; cada conceito C: 1,0 ponto.
Artigo publicado ou aceito em revista de Materiais (No período do doutorado)*#
Extrato A1-A2: 10,0 pontos/artigo
Extrato A3-A4: 5,0 pontos/artigo
Artigo publicado ou aceito em revista de Materiais (fora do período de
doutorado)*#
Extrato A1-A2: 5,0 pontos/artigo
Extrato A3-A4: 2,5 pontos/artigo
Patente concedida ou produto equivalente nos últimos cinco anos: 10,0
pontos por patenteb
Patente depositada ou produto equivalente nos últimos cinco anos: 5,0 pontos
por patente
Participação em congresso na área de Ciências dos Materiais nos últimos 5
anos, com documentação comprobatória:
Congresso com apresentação de trabalho completo: 1,0 pontos/trabalho
Congresso com apresentação de trabalho resumo: 0,5 pontos/resumo
Autor de livro: 10,0 pontos/livro
Autor de capítulo de livro: 5,0 pontos/capítulo
Docência ou experiência na indústria: 0,5 pontos/semestre

Máximo

Valor

10
20
40

20

40
20

15
20
10
5

* Qualis referência
# Na eventualidade de uma publicação não estar classificada no Qualis referência, a Comissão de
Seleção fará classificação com base no fator de impacto da revista.
Para documentar os itens desta tabela, o candidato deverá obrigatoriamente apresentar o histórico
do doutorado, lista com DOI dos artigos publicados, carta de concessão de patente, documento
comprovando deposito da patente, certificados de participação de congressos, link de acesso ao livro
ou capa + contracapa com informação sobre os autores, certificado de docência ou experiência na
indústria.

