
 

Bolsas Pós-Doutorado (PNPD - CAPES)  
 

Foram reabertas as inscrições para o processo seletivo de 1 (uma) bolsa de pós-doutorado PNPD 
- CAPES (Programa Nacional de Pós-Doutorado) no âmbito do PPGEM - Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Metalúrgica e de Materiais. As inscrições permanecerão abertas do 
dia 01/08/2016 ao dia 08/08/2016. A seleção dos candidatos será feita no dia 10/08/2016, a 
partir das 14 horas, mediante análise da documentação entregue e arguição sobre o projeto de 
pesquisa apresentado. 
 
A documentação necessária para inscrição é: 
 

1) Projeto de pesquisa;  
2) Currículo Lattes do candidato (lattes.cnpq.br);  
3) Cópia do comprovante do título de doutor;  
4) Carta do candidato solicitando a inscrição para o processo seletivo de bolsa PNPD e 

mencionando como vai contribuir com as atividades da linha de pesquisa do supervisor;  
5) Carta do supervisor indicando o pesquisador e explicando como o projeto proposto e o 

pesquisador se inserem na linha de pesquisa do supervisor;  
6) Cronograma detalhado, mencionando os locais onde o aluno trabalhará.  

 
Além da análise da documentação, será realizada arguição do projeto de pesquisa e do currículo 
Lattes do candidato por banca julgadora indicada pela CCP do PPGEM.  
 
OBS.: 
  

a) Docentes ou pesquisadores com vínculo empregatício em instituições de ensino superior 
ou instituições públicas de pesquisa poderão se inscrever, devendo apresentar 
comprovação de afastamento da instituição de origem, por período compatível com o 
prazo de vigência da bolsa, não podendo realizar o estágio pós-doutoral na mesma 
instituição com a qual possui vínculo empregatício.  

 

b) A mudança de supervisor implica no cancelamento da bolsa e na aplicação de novo 
processo seletivo.  
 

c) Critério de avaliação: Análise do currículo – peso 30%; Análise do projeto de pesquisa e 
cartas do candidato e supervisor – peso 50%; Arguição sobre projeto de pesquisa e 
currículo Lattes - peso 20%.  
 

O regulamento do PNPD pode ser acessado no link: http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-
pais/pnpd. A documentação para inscrição deverá ser entregue na Secretaria do Departamento 
de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 
endereço Av. Professor Mello Moraes, 2463, de segunda a sexta das 8h às 16h30. As inscrições 
estarão abertas de 01.08.2016 a 08.08.2016. Qualquer dúvida entrar em contato com Suellen 
através do e-mail suellen.alves@usp.br ou telefone 30915691. 


