
 
 

 
 

              UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO 

                                Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

               PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGEDU 

 

     EDITAL nº 02 Bolsa - PNPD 
 

 

CAPUT  

 

Chamada pública de candidatura ao processo de seleção de bolsista ao Programa Nacional de 

Pós-Doutorado – PNPD, associado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação 

- PPGEdu.  

 

OBJETIVOS DO PNPD/CAPES 

  

I - Promover a realização de estudos de alto nível;  

 

II - Reforçar os grupos de pesquisa nacionais;  

 

III - Renovar os quadros dos Programas de Pós-Graduação (PPG) nas instituições de ensino 

superior e de pesquisa;  

 

IV- Promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio pósdoutoral, 

estimulando sua integração com projetos de pesquisa desenvolvidos pelos Programas de Pós-

Graduação no país.  

 

DA BOLSA 

 

1. O valor da bolsa é de R$ 4.100,00, pagos diretamente pela CAPES ao bolsista.  

 

2. A duração da bolsa é de 12 meses, para as modalidades a e b, podendo nesses casos ser 

renovada anualmente até o máximo de 60 meses. Para a modalidade c, a duração máxima é de 

12 meses, sem possibilidade de renovação. 

  

MODALIDADES DE BOLSA  

 

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

 

B - Estrangeiros residentes no exterior.  

 

C - Brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil e empregados como docentes em IES ou 

pesquisadores em instituições públicas de pesquisa.  

 

Observação: Somente a modalidade C admite vínculo empregatício, desde que o bolsista esteja 

afastado das atividades e este vínculo não seja com a mesma IES de onde provem a bolsa 

PNPD.  

 

ÁREAS DE INTERESSE  
 



LINHA DE PESQUISA - PRÁTICAS EDUCATIVAS, LINGUAGENS E TECNOLOGIA  
 

Investigam-se diferentes práticas e políticas que se embatem e se produzem outras no(s) 

cotidiano(s) escolares e/ou não escolares, na formação de professores, nos processos de 

avaliação e de organização do tempo escolar, dedicando atenção especial às questões que 

envolvem a desigualdade, a diferença e a diversidade. Estuda, ainda, metodologias aplicadas aos 

ensinos de ciências, de matemática e de língua materna, bem como diferentes formas de 

linguagem – verbais, não verbais ou imagéticas – presentes no mundo contemporâneo, em 

diversos suportes tecnológicos, considerando que, em todos os espaços educativos, são 

construídos conhecimentos e uma grande rede de comunicação. (*) 

 

LINHA DE PESQUISA- POLÍTICAS, HISTÓRIA E CULTURA EM EDUCAÇÃO  

 

Investigam-se: 1) as políticas públicas em seus contextos nacional e internacional, em especial 

das educacionais, e seus efeitos sobre as trajetórias educacionais e laborais de sujeitos jovens, a 

partir de sua inserção na escola média, na Educação de Jovens e Adultos e na universidade; 2) 

as políticas de educação infantil e seus impactos nas trajetórias escolares destes sujeitos; 3) os 

eixos / temas associados a história, políticas públicas e práticas de educação integral e de tempo 

integral, de gestão e/ou de financiamento nos contextos local, nacional e internacional; 4) a 

história da educação e da escola, a partir dos eixos/temas instituições escolares; pensamento 

educacional; formação docente, mulheres e gênero; movimento feminista, anarquismo, nos 

contextos local, nacional e internacional. (*) 

 

(*) Os professores disponíveis para atuar como supervisores em 2019/2020 estão listados no 

Anexo II. 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

 

A seleção dos(as) candidatos(as) será feita por uma Comissão composta por 2 membros 

indicados pelo colegiado do PPGEDU e um membro da comissão de bolsas. Aqueles 

pesquisadores que tenham candidatos com projetos aceitos para a supervisão não deverão 

compor a comissão de seleção. A homologação dos resultados será realizada pelo colegiado do 

PPGEDU.  

 

A seleção será feita em dois momentos:  

 

1) Aprovação da(s) proposta(s) de uso da(s) bolsa(s) pelo(s) Professor(s)/pesquisador(s) 

indicado(s) para a supervisão, sendo documentada numa carta de aceite.  

2) A comissão indicada para a análise/seleção procederá à avaliação, com base nos seguintes 

documentos:  

 

a. Carta de interesse:  

 

i. enquadramento do perfil do(a) candidato(a) para atuar na área da linha de pesquisa escolhida;  

ii. potencial demonstrado para justificar a acolhida como bolsista em uma das linhas de 

pesquisa.  

 

b. Projeto de pesquisa  

 

iii. adequação do projeto à área da linha de pesquisa escolhida;  

iv. impacto da pesquisa na consolidação e fortalecimento das linhas de pesquisa do PPGEDU; 

v. exequibilidade do projeto na vigência da bolsa/cronograma de atividades; 

 

c. Currículo Lattes, contendo:  



 

i. publicação de artigos em periódicos;  

ii. capítulos de livros publicados;  

iii. autoria ou editoria de livros; 

iv. apresentação de trabalhos em eventos internacionais;  

v. apresentação de trabalhos em eventos nacionais;  

vi. orientações e coorientações de alunos(as) de iniciação científica;  

vii. orientações e coorientações de alunos(s) de pós-graduação;  

viii. atuação em grupos de pesquisa.  

 

Da atuação do bolsista  
- Participação em disciplinas  

- Bancas (de mestrado, doutorado e graduação),  

- Seminário de apresentação do trabalho desenvolvido durante a vigência da bolsa  

- Participação na semana acadêmica (da UNIRIO) INSCRIÇÕES As inscrições serão efetuadas 

por e-mail, mediante o envio da seguinte documentação, em formato digital e com o Assunto: 

“EDITAL PNPD 2018”, para o endereço ppg_edu@unirio.br a) Formulário de inscrição 

preenchido (Anexo I deste Edital);  

 

INSCRIÇÕES  

 

As inscrições serão efetuadas por e-mail, mediante o envio da seguinte documentação, em 

formato digital e com o Assunto: “EDITAL PNPD 2018”, para o endereço ppg_edu@unirio.br 

 

a) Formulário de inscrição preenchido (Anexo I deste Edital); 

 

b) Diploma de doutorado ou declaração original de conclusão do curso, acompanhado de Ata de 

Defesa de Tese, emitidos por instituição avaliada pela CAPES, com cursos reconhecidos pelo 

CNE/MEC. No caso de diploma obtido em instituição estrangeira, além desses documentos, 

exige-se cópia da tese e histórico escolar;  

 

c) Curriculum Vitae no formato Lattes, para pesquisadores brasileiros, ou no formato indicado 

pela Portaria n. 086 de 3 de julho de 2013 da CAPES, para estrangeiros;  

 

d) Plano de trabalho a ser desenvolvido durante o estágio pós-doutoral, elaborado em 

consonância com a Linha de Pesquisa do Programa na qual pretende se inserir.  

 

e) Carta de aceite com assinatura do provável supervisor do Programa de Pósgraduação em 

Educação da UNIRIO.  

 

f) Candidato estrangeiro residente no exterior deve anexar comprovante de residência.  

 

OBS: O candidato deve solicitar confirmação do recebimento da mensagem de envio da 

documentação ao Programa.  

 

 

CALENDÁRIO  

 

23/04 - 30/04 - Inscrições  

01/04 - 09/05 - Recebimento das cartas de aceite (ou de recusa) dos supervisores  

09/05 - Indicação/homologação da comissão de análise/seleção pelo colegiado  

12/05 - Prazo limite para a publicação dos resultados.  
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Rio de janeiro, 22 de abril de 2019 

 

COORDENAÇÃO DO PPGEDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA PÓS-DOUTORADO DA UNIRIO 

PNPD – PPGEdU  

 

I – IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO  

 

Nome:  

RG:  

CPF:  

Passaporte (se estrangeiro): 

Endereço completo: Rua: Nº: Bairro: CEP: Cidade: Estado: País:  

Telefone (COM DDD) 1:  

Telefone (COM DDD) 2:  

E-mail:  

 

II – FORMAÇÃO ACADÊMICA (curso, instituição e ano de conclusão)  

 

Graduação:  

Mestrado:  

Doutorado:  

 

III – Indicação do provável Supervisor no PPGEdu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

 
Profª Drª Adriana Hoffmann Fernandes  
email: profadrihoff@gmail.com 
http://lattes.cnpq.br/9405356181134336 
 
 
Adrianne Ogêda Guedes                                                                        
 e-mail: adrianne.ogeda@gmail.com 
http://lattes.cnpq.br/4803819887549154 
                                                     
 
Profª. Drª. Andréa Rosana Fetzner 
email: akrug@uol.com.br 
http://lattes.cnpq.br/1794350930106112 
  

 
Profa. Dra. Carmen Sanches Sampaio  
email: carmensanches.unirio@gmail.com 
 http://lattes.cnpq.br/4845657505821253 
 
 
Prof. Dr. Celso Sánchez Pereira 
email: celso.sanchez@hotmail.com 
http://lattes.cnpq.br/3777970267731343 
 
 
Profa. Dra. Claudia de Oliveira Fernandes 
email: clof52.cf@gmail.com 
http://lattes.cnpq.br/0780542248550736 
 
 
Profa. Dra. Guaracira Gouvêa de Sousa 
email: guaracirag@uol.com.br 
http://lattes.cnpq.br/3340915527857579 
 
 
Profa. Dra. Maria Fernanda Rezende Nunes 
email: nunes.mariafernandarezende@gmail.com 
http://lattes.cnpq.br/8331550612293541 
 
  

Profa. Dra Mônica Dias Peregrino Ferreira 
email: monica_peregrino@yahoo.com.br 
http://lattes.cnpq.br/0220219029048296 
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