UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL
EDITAL 3/2013/PPGAS
SELEÇÃO BOLSA PRODOC
Projeto: Antropologias contemporâneas: diálogos transversais
O Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) da Universidade Federal
de
Santa
Catarina,
nos
termos
do
Edital
da
CAPES-29/2010
(http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/prodoc), está selecionando um/a
bolsista no âmbito do Programa de Apoio a Projetos Institucionais com a Participação de
Recém-Doutores (PRODOC), para exercer atividades de pesquisa e docência na área de
Antropologia atendendo os seguintes objetivos gerais:
a) a complementação da formação de recém-doutores e a aquisição, por esses
profissionais, de prática acadêmica junto a equipes docentes de programas de pósgraduação;
b) a diversificação interna dos grupos de ensino e pesquisa mediante a participação dos
egressos de cursos de doutorado de outras instituições do país e do exterior;
c) o fortalecimento de grupos de pesquisa nos programas de pós-graduação;
d) a integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão.
A bolsa tem duração de um ano, com inicio em outubro de 2013. Inscrições serão
recebidas de 12 a 25 de setembro de 2013, e o processo seletivo ocorrerá com a avaliação
da defesa pública do dossiê do candidato a ser realizada no dia 27 de setembro de 2013
pela manhã. O resultado da seleção será divulgado no dia 30 de setembro de 2013 para
encaminhamento imediato de documentação a CAPES.
1. SOBRE AS CANDIDATURAS
O/a candidato à bolsa do PRODOC deverá atender os seguintes requisitos:
a) ser brasileiro/s ou possuir visto permanente no país;
b) ter obtido o título de doutorado há, no máximo, 05 (cinco) anos, no Brasil ou no
exterior. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá possuir o
reconhecimento de validação conforme dispositivo legal;
c) não ter vínculo empregatício ou estatutário;
d) não ser aposentado/a;
e) estar apto/s a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja este aprovado pela
Capes;
f) dedicar-se integralmente às atividades do projeto;
g) não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza; e
h) ter seu currículo atualizado disponível no Sistema Lattes do CNPq.
i) No caso de já ter realizado pós-doutorado na UFSC, este não ter ultrapassado o período
de 24 meses.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão recebidas por e-mail no seguinte endereço:
ppgas@contato.ufsc.br e com os seguintes documentos:
a) carta de inscrição explicando as razões do interesse por realizar projeto PRODOC junto
ao PPGAS-UFSC, com endereço, telefone e e-mail para contato;
b) CV Lattes atualizado;
c) cópia do diploma de doutorado;
d) cópia em PDF da tese de doutorado;
e) cópia de artigos, capítulos de livros e outras publicações.
f) projeto e cronograma de atividades, com metas para a conclusão do projeto no prazo
de
um
ano,
atendendo
ao
Projeto
PRODOC
do
PPGAS/UFSC:
http://ppgas.paginas.ufsc.br/files/2013/09/Projeto-PRODOC-17.06-13hs.pdf
i) Memorial com trajetória acadêmica na Antropologia, enfatizando sua experiência e/ou
seu potencial para realização dos objetivos do projeto PRODOC apresentado
institucionalmente pela UFSC.
J) fotocópia da carteira de identidade e do CPF.
3. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
A seleção levará em conta a avaliação da trajetória acadêmica do/a candidato/a pela
analise do memorial e CV (serão pontuadas o histórico acadêmico, publicações,
apresentação de trabalhos em eventos, trajetória de formação de graduação e pósgraduação, experiências de pesquisa e, caso houver, experiências de ensino e extensão), e
análise da qualidade da produção científica anexada ao processo e a adequação do
projeto de atividades a serem desenvolvidas junto ao PPGAS UFSC.
4. Sobre as atividades do bolsista no PPGAS
O bolsista deverá participar de atividades do PPGAS, dos cursos de graduação em
Antropologia, Ciências Sociais e Museologia e de outros onde são ministradas disciplinas
de antropologia na UFSC.
5. SOBRE A BOLSA
O valor da bolsa é de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) mensais e será paga ao bolsista
diretamente pela Capes.
6. CALENDÁRIO DE SELEÇÃO
Inscrições: 12 a 25 de setembro de 2013
Apresentação e defesa pública do dossiê do candidato: 27 de setembro de 2013
Divulgação dos resultados: 30 de setembro de 2013

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
PPGAS/UFSC – (48) 3721-4131 E-MAIL: ppgas@contato.ufsc.br

