
 
 

Praça da Sé, 108 – 3º e 4º andares – Centro – São P aulo/SP  01001-001 
Fone: (11) 3116-1770/1780    

www.santiagodantas-ppgri.org 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES INTERNACIONAI S SAN TIAGO DANTAS 
 (UNESP, UNICAMP, PUC-SP) 

 

EDITAL nº 02/2019 

 

PROCESSO SELETIVO  

PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO PNPD/ CAPES 2019 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 O Conselho do Programa de Pós-graduação em Relações 
Internacionais San Tiago Dantas da UNESP, UNICAMP e PUC-SP, no 
uso de suas atribuições legais, torna público o Processo Seletivo para 
o preenchimento de 1 (uma) vaga do Programa Nacional de Pós-
Doutorado PNPD/CAPES de 2019, para o Programa de Pós-graduação 
em Relações Internacionais San Tiago Dantas da UNESP, UNICAMP, 
PUC-SP. 
 

1.2 O presente edital foi aprovado pelo Conselho do Programa em reunião 
do dia 14 de outubro de 2019. 

 
2. PRÉ-REQUISITOS DOS CANDIDATOS 
 

2.1  Do (a) candidato(a) a bolsista exige-se: 
 

I. Pesquisadores (as) com título de doutor obtido em qualquer instituição de 
ensino e pesquisa do país ou do exterior até a data de implementação da 
bolsa; 

 

II. Pesquisa de PD inserida nas linhas de pesquisa do Programa de Pós-
Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas: Governança, 
Política Internacional e Política Externa; Regionalismo; Economia Política 
Internacional; Estudos sobre os Estados Unidos; Pensamento Estratégico, 
Defesa e Política Externa; Estudos de Paz, Resolução de Conflitos e 
Gerenciamento de crises; Estudos de Segurança Internacional, Segurança 
Regional, novos temas e abordagens; Conflitos internacionais e violência nas 
sociedades contemporâneas. 
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3. MODALIDADES E DURAÇÃO DAS BOLSAS 

3.1 o candidato poderá se inscrever em uma das seguintes modalidades: 

 

Modalidade 
de bolsa 

Público alvo.  Aceita Vínculo 
empregatício? 

A Brasileiros ou estrangeiros 
residentes no Brasil e 
portadores de visto 
temporário. 

Não, o bolsista não pode 
manter vínculos 
empregatícios de nenhuma 
espécie enquanto bolsista. 

B Estrangeiros residentes no 
exterior. 

Não, o bolsista não pode 
manter vínculos 
empregatícios de nenhuma 
espécie enquanto bolsista. 

C Brasileiros ou estrangeiros 
residentes no Brasil e 
empregados como docentes 
em IES ou pesquisadores 
em instituições públicas de 
pesquisa. 

Sim, desde que o bolsista 
mantenha-se afastado das 
atividades e não mantenha o 
vínculo com a mesma IES 
de onde provém a bolsa 
PNPD. 

 

3.2  Duração da bolsa: O período de vigência da bolsa será de 12 (doze) 
meses, podendo ser renovada mediante aprovação do relatório anual de 
atividades, a critério do Conselho do Programa por mais 12 meses. 

 
4. VALOR DA BOLSA 

 
4.1 O bolsista receberá mensalmente o valor de R$ 4.100,00 (valor vigente na 
CAPES), em conta corrente. 
 
 
 

5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS BOLSISTAS 
 

5.1   É exigido do bolsista: 
 

I. desenvolver a pesquisa em consonância com os objetivos da bolsa e as 
regras da CAPES; 

II. produzir dois relatórios, um parcial e outro final, este ao final do primeiro 
ano, sob a supervisão de docente designado como supervisor na Área do 
projeto de pesquisa. Para prorrogação da bolsa, o relatório deverá vir 
acompanhado de solicitação e justificativa de continuidade; 

III. apresentar pelo menos dois seminários com os resultados da pesquisa e 
participar das atividades do Programa;  
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IV. submeter pelo menos 2 (dois) artigos para revista científica do extrato 
superior do Qualis; 

V. Dedicar-se à pesquisa e às atividades do Programa de Pós-Graduação em 
Relações Internacionais San Tiago Dantas da UNESP, UNICAMP e PUC-
SP; 

VI. Ministrar disciplinas; 
VII. Participar em bancas. 
VIII. Auxiliar a administração acadêmica do Programa; 
IX. Ter disponibilidade de 20 horas/semanais para atividades presenciais no 

Programa; 
 
 

6. INSCRIÇÕES 
 

6.1 As inscrições serão realizadas no período de 01 de novembro até às 
23h59min do dia 18 de novembro de 2019, com o envio dos seguintes 
documentos exclusivamente ao e-mail relinter@unesp.br, com o título PNPD 
2019 seguido pelo nome do candidato : 
 
I. Currículo Lattes; 
II. Projeto de pesquisa (máximo de 20 páginas em espaçamento duplo); 
III. Carta em que exponha as razões para realizar um pós-doutoramento no 

Programa; 
IV. Cópia do diploma de doutorado (ou declaração expedida pela Instituição de 

Ensino Superior indicando a data de defesa da tese doutoral). 

6.2 Como prova da inscrição, valerá exclusivamente a confirmação de recebimento 
enviada pelo Programa. 

6.3 Inscrições incompletas, sem o envio da totalidade dos documentos, não serão 
aceitas em qualquer hipótese. 

 

7. PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

9.1 A seleção dos candidatos será feita por Comissão designada pelo 
Conselho do programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San 
Tiago Dantas da UNESP, UNICAMP e PUC-SP e consistirá em: 
 

I. Verificação da documentação exigida, conforme o Regulamento; 
II. Análise do conteúdo do projeto de pesquisa; 
III. Avaliação do Currículo Lattes.  

 
 

8. CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

8.1 Qualidade do projeto de pesquisa. 
8.2 Avaliação de currículo. 
8.3 Desempenho em entrevista.  
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9. RESULTADOS 
 
9.1 Os resultados da análise dos projetos serão divulgados em 02 de 
dezembro de 2019 , sendo convocados para entrevista apenas os candidatos 
aprovados na análise do projeto e avaliação do currículo. 
 
9.2 As entrevistas acontecerão no dia 09 de dezembro de 2019 e poderão 
ser realizadas  à distância, por meios eletrônicos. 
 
9.3 O resultado final da seleção do(a) bolsista será divulgado no dia 13 de 
dezembro de 2019 , na página do Programa de Pós-Graduação em Relações 
Internacionais San Tiago Dantas da UNESP, UNICAMP e PUC-SP.  
 
9.4 O pós-doutoramento terá início em 01 de janeiro de 2020. 
 
9.5 Quaisquer disposições que não estejam contempladas neste Edital serão 
tratadas pelo Conselho do Programa de Pós-Graduação em Relações 
Internacionais San Tiago Dantas da UNESP, UNICAMP e PUC-SP. 

 

São Paulo, 1º de novembro de 2019. 

 

Prof. Dr. Samuel Alves Soares 
Coordenador 

Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais 
UNESP – UNICAMP e PUC-SP 

 


