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COMUNICADO PNPD 2018 
PPG-História – UNESP Franca 

 
 

 O Programa de Pós-Graduação em História da UNESP, Campus de Franca, comunica a todos os 

interessados que estarão abertas, entre os dias 10/07/2018 e 10/08/2018, as inscrições do processo 

seletivo a ser realizado para a escolha de um bolsista de pós-doutorado que atuará na área do 

conhecimento História, no âmbito do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES), de acordo 

com as regras e condições previstas no presente comunicado e no Regulamento do PNPD, constante 

na Portaria 86, de  03 de julho de 2013, emitida pela CAPES, disponível em: 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.

pdf. 
   
 1 – Objetivos 
 A bolsa de Pós-Doutorado a ser concedida tem por objetivo fomentar a realização de estudos 

de alto nível que contribuam com o desenvolvimento das linhas de pesquisa do programa, com a 

ampliação de produção científica qualificada e inovadora, com a formação de recursos humanos de 

excelência e com o fortalecimento dos intercâmbios nacionais e internacionais estabelecidos pelo 

PPG-História.  
 

 2 – Das condições, requisitos e documentos do candidato para a inscrição 
 2.1 – Para a realização da inscrição no processo seletivo em causa, os candidatos devem 

atender aos seguintes requisitos: 
 2.1.1 – Ser brasileiro ou estrangeiro, ter ciência e atender aos dispositivos previstos no Anexo 

I da Portaria 86, de 03 de julho de 2013, que regulamenta o PNPD/CAPES; 
 2.1.2 – Possuir Título de Doutor em História obtido em cursos avaliados pela CAPES e 

reconhecidos pelo CNE/MEC. 
 2.1.2.1 - Diplomas obtidos no exterior serão avaliados pelo PPG-História; 
 2.1.3 – Possuir Currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq. 
 2.2 – Para a inscrição, o candidato deverá enviar, exclusivamente para o e-mail 

pnpdhistunespfr2018@gmail.com, a seguinte documentação: 
 2.2.1 - Ficha de inscrição (Anexo I); 
 2.2.2 – Currículo (padrão Lattes), documentado. 
 2.2.2.1 - Os documentos comprobatórios do currículo deverão ser digitalizados, compactados 

e remetidos em arquivo único, anexado ao e-mail de inscrição.  
 2.2.3 – Projeto de pesquisa com temática afeita a uma das duas linhas de pesquisa do PPG-

História (História e Cultura Política e História e Cultura Social), com a seguinte configuração: 
 2.2.3.1 - Resumo (máximo 20 linhas); 
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 2.2.3.2 - Introdução, justificativa e análise da bibliografia fundamental sobre o tema; 
 2.2.3.3 - Objetivos da pesquisa; 
 2.2.3.4 - Material e métodos; 
 2.2.3.5 – Cronograma para 12 meses, com possibilidade de prorrogação para mais 18 meses; 
 2.2.3.6 - Bibliografia e demais fontes de pesquisa; 
 2.2.3.7 - O projeto de pesquisa não deve ultrapassar 20 páginas. 
 2.2.4 – Plano de trabalho para o período de 12 meses, com possibilidade de renovação para 

mais 18 meses, que abarque atividades de docência e pesquisa a serem desenvolvidas nos níveis de 

graduação e pós-graduação; 
 2.2.5 - Uma cópia (simples) de um documento oficial de identidade com data de validade 

vigente; 
 2.2.6 - Uma cópia (simples) do CPF, para candidatos brasileiros; 
 2.2.7 - Uma cópia (autenticada) do diploma de Doutor; 
 2.2.8 - Uma cópia (autenticada) do histórico escolar do Doutorado; 
 2.3 - Não haverá prazo para complementação dos documentos remetidos para a inscrição. 
 

 3 – Da Bolsa e dos Compromissos do Bolsita 
 
 3.1 – A duração da Bolsa para realização do Pós-Doutorado será de 12 meses, prorrogáveis 

por mais 18 meses, de acordo com a avaliação de desempenho do bolsista e a critério do Conselho 

do PPG; 
 3.1.1 – O desempenho do bolsista será avaliado por meio de seu engajamento com as 

atividades do PPG-História – no âmbito da docência, da pesquisa e da formação de recursos 

humanos – e pela excelência da publicação de seus resultados de pesquisa, aferida a partir dos 

critérios que norteiam os altos estratos do Qualis da CAPES.  
 3.2 – O valor mensal de cada bolsa será de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais); 
 3.3 -  Em conformidade com o Regulamento do PNPD/CAPES, exige-se do bolsista 

dedicação ao cumprimento do plano de trabalho e do cronograma previsto no projeto e a elaboração 

de um Relatório de Atividades Anual a ser submetido à aprovação do Conselho do PPG-História. Em 

até 60 (sessenta) dias após o encerramento da respectiva bolsa, o bolsista deve encaminhar ao 

Conselho do PPG-História o seu Relatório Final. 
 

 4 – Da seleção 
 4.1 - As inscrições dos candidatos serão deferidas com base na documentação requerida e 

nos requisitos constantes no presente comunicado. 
 4.2 – Os candidatos cujas inscrições forem deferidas serão avaliados por uma Comissão de 

Seleção composta pelos membros docentes do Conselho do PPG-História. 
 4.3 – O processo seletivo será realizado em duas etapas, assim divididas: 
 4.3.1 – Etapa 1 
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 4.3.1.1 - Análise do projeto de pesquisa apresentado; 
 4.3.1.2 – Análise do plano de trabalho apresentado; 
 4.3.1.3 – Análise do Currículo Lattes; 
 4.3.1.3.1 – As publicações científicas serão avaliadas com base nos estratos dos Qualis da 

CAPES. 
 4.3.2 – Etapa 2 
 4.3.2.1 – Entrevista com os candidatos aprovados na Etapa 1 
 4.4.3 - Os candidatos aprovados serão convocados pela ordem de classificação. 
 4.4.3.1 - Na vigência desta chamada, havendo desistência ou impedimento de qualquer 

natureza, será convocado o próximo candidato classificado. 
  
 5 – Disposições Gerais 
 5.1 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão responsável pela seleção.  
  
 6 – Informações e endereços 
 Universidade Estadual Paulista Campus de Franca 
 Seção Técnica de Pós-Graduação  
 Telefone: (16) 3706-8792 
 E-mail: posgrad@franca.unesp.br 
 Home page: http://www.franca.unesp.br/index.php#!/pos-graduacao/stricto-sensu/historia/  
 Endereço: Av. Eufrásia Monteiro Petráglia, 900 - Jardim Dr. Antonio Petráglia - 14409-160 - 

Franca SP 
   
 7 - Cronograma 
 10/07 a 10/08/2018 - Inscrições 
 13/08/2018 - Divulgação das inscrições deferidas 
 20/08/2018 - Divulgação do resultado da Etapa I e convocação para entrevistas 
 23/08/2018 - Entrevista com os aprovados na Etapa I 
 27/08/2018 - Divulgação do Resultado final 
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 Anexo I 
 

ILMO. SR. COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA DA FACULDADE 
DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS UNESP – CAMPUS DE FRANCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 
RG_______________________________________, vem requerer a V.Sª sua inscrição no processo 

seletivo para escolha de um bolsista do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES) do 

Programa de Pós-Graduação em História, dessa Faculdade. 

 
                                                                                    
                                                                         Termos em que, 
                                                                                    
                                                                         Pede deferimento. 
                                                                                    
                                                                         Franca, _____de_____________________de________ 
                                                                          
 
                                                                                  _________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Doutorado: 
Ano: ___________ 
Instituição: ____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Endereço: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
CEP: ____________________  Cidade: _____________________________________________________ 
Telefone: _____________________________________________________________________________ 
E-mail: ___________________________________________________________________________ 


