EDITAL Nº 02/2022
SELEÇÃO INTERNA PARA BOLSA DE PROFESSOR VISITANTE JÚNIOR NO EXTERIOR, DO
PROGRAMA CAPES-PRINT
O Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro torna públicas as
diretrizes para seleção interna para 01 (uma) bolsa de Professor Visitante Júnior no exterior, no
âmbito do Programa CAPES-PrInt. A bolsa terá necessariamente a duração de 12 (doze) meses, com
início de vigência entre setembro e novembro de 2022.
De acordo com a Portaria CAPES nº 289, de 28 de dezembro de 2018, “a modalidade Professor
Visitante visa oferecer bolsa no exterior para a realização de estudos avançados após o Doutorado e
destina-se a pesquisadores(as) ou docentes doutores que tenham vínculo empregatício com Instituição
de Ensino Superior ou instituto de pesquisa”, sendo Professor Visitante Júnior o(a) “professor(a) ou
pesquisador(a), com vínculo empregatício, que possua até dez anos de doutoramento”.
As informações relativas ao presente processo seletivo serão divulgadas na página eletrônica do
Instituto de Física da UFRJ, disponível em https://www.if.ufrj.br.
1. Requisitos para candidaturas
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ser brasileiro(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no Brasil;
Residir no Brasil;
Ter diploma de Doutorado reconhecido na forma da legislação brasileira;
Ter obtido o título de doutor nos últimos dez anos;
Ser membro do quadro permanente de professores do Instituto de Física da UFRJ;
Não ter realizado estudos no exterior da mesma natureza ou modalidade para o qual se candidata
nos últimos vinte e quatro meses;
Possuir o registro ORCID, que fornece um identificador único voltado para a área acadêmica e de
pesquisa. O registro é gratuito e pode ser realizado no site https://orcid.org;
A IES de destino de interesse do(a) candidato(a) deve estar localizada necessariamente em um
dos seguintes países: África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá,
China, Coreia do Sul, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos da América, França, Holanda, Índia,
Irlanda, Itália, Japão,México, Noruega, Reino Unido, Rússia, Suécia e Suíça;
Estar ciente das informações e atender aos demais requisitos constantes do Edital nº 41/2017
CAPES-PrInt, da Portaria CAPES nº 289, de 28 de dezembro de 2018, e da Portaria CAPES nº
1, de 3 de janeiro de 2020.

2. Inscrições
•

Período de inscrições: 14 de março a 04 de abril de 2022, com envio da documentação
necessária para o e-mail pos@if.ufrj.br.

3. Documentos necessários para inscrição no processo seletivo

•

•
•
•

•

Carta de aceite ou convite da instituição de destino, devidamente datada e assinada, em papel
timbrado, informando a data completa de início e término da permanência, que deve corresponder
à quantidade de meses da bolsa a ser concedida e ter o formato primeiro mês/ano a último mês/
ano ou primeiro dia do primeiro mês/ano a último dia do último mês/ano. Ex. bolsa de 12 meses:
01/01/2022 a 31/12/2022 ou 01/2022 a 12/2022;
Cópia do passaporte;
Currículo Lattes atualizado;
Plano de trabalho a ser desenvolvido durante a permanência no exterior, contendo os seguintes
itens:
o Título;
o Introdução e justificativa, apresentando a atualidade e relevância do tema da pesquisa e
aderência ao Projeto Institucional de Internacionalização da UFRJ;
o Definição e delimitação clara do objeto de estudo;
o Objetivos e Metas;
o Metodologia a ser empregada;
o Cronograma de atividades;
o Contribuição do plano de estudos para a promoção do ensino, formação e aprendizagem,
quando o caso, bem como para a ampliação da cooperação e intercâmbios internacionais
da UFRJ, destacando o potencial para o aumento da rede de pesquisa e educação, com
novas técnicas e parcerias, além de ampla divulgação dos resultados, quando for o caso;
o Relevância da pesquisa proposta para o desenvolvimento científico e tecnológico da área
no Brasil no médio e longo prazos;
o Justificativa para a escolha da IES de destino, indicando a sua adequação ao Projeto
Institucional de Internacionalização da UFRJ;
o Referências bibliográficas;
o Resultados esperados.
Proposta de atividades a serem realizadas no retorno, de forma a permitir que a instituição se
aproprie do conhecimento adquirido pelo(a) beneficiário(a) no exterior.

4. Critérios para seleção
•
•
•
•

Documentação completa e observação dos requisitos para a bolsa de Professor Visitante Júnior;
A qualificação do(a) candidato(a) e o mérito científico-acadêmico do plano e sua aderência ao
tema do Projeto Institucional de Internacionalização da UFRJ;
Exequibilidade do plano de pesquisa/trabalho dentro do cronograma previsto;
Adequação da instituição de destino para o desenvolvimento do plano previsto.

5. Comissão de Seleção
•

A Comissão de Seleção será constituída por quatro docentes: o Coordenador do PPG, dois
docentes vinculados ao Programa e um externo.

6. Cronograma
•
•
•
•
•
•

Período de inscrições: 14 de março a 04 de abril de 2022
Divulgação de resultado preliminar: 11 de abril de 2022
Período para recursos contra o resultado preliminar: até às 17 horas do dia 12 de abril de 2022
Respostas aos recursos e divulgação de resultado final: 13 de abril de 2022
Período de inserção do processo do bolsista no SEI: 02 a 16 de maio de 2022
Período de inserção da candidatura convalidada no SCBA: 06 a 20 de junho de 2022

7. Disposições finais
•

Para envio de documentação, recurso ou pedido de informações adicionais, contatar a Secretaria
do Programa de Pós-Graduação em Física da UFRJ, através do e-mail pos@if.ufrj.br.

•

Após a divulgação do resultado final do presente processo seletivo, o(a) docente indicado para
receber a bolsa deverá enviar ao e-mail da Secretaria do PPG cópia da publicação oficial de
autorização de afastamento do país.
o A solicitação do afastamento deve ser requisitada na seção de pessoal do(a)
interessado(a). O requerimento deve informar que o afastamento terá ônus da CAPES
pelo programa PrInt. Isso fará com que os processos sejam abertos e tramitados via SEI,
visando maior agilidade. Além das datas de ida e retorno, a informação sobre a data
limite para convalidação/indicação junto à CAPES deve ser informada para que, havendo
necessidade, seja dada prioridade ao caso.

•

Casos omissos e situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela Comissão
Deliberativa do Programa.

Rio de Janeiro, 11 de março de 2022.

FELIPE ARRUDA DE ARAÚJO PINHEIRO
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física da UFRJ

ANEXO I

No âmbito do Projeto de Internacionalização da UFRJ, o Programa de Pós-Graduação em Física
encontra-se vinculado ao tema “Sustentabilidade, Crescimento e Combate às Desigualdades”, descrito
abaixo:

Sustentabilidade, Crescimento e Combate às Desigualdades

O crescimento das sociedades só redundará em desenvolvimento socioeconômico sustentável
se for articulado ao combate às desigualdades. Desta forma, são necessárias pesquisas que
desenvolvam técnicas e produtos, proponham análises teóricas e discussões críticas sobre o
crescimento em suas diferentes dimensões - econômica, demográfica, tecnológica, urbana, educacional
– e que busquem enfrentar as desigualdades, seja resultantes dos processos de exploração dos
recursos naturais, seja sociais, políticos ou jurídicos engendrados na sociedade atual. Entendemos que
desses processos resultam formas de discriminação social, racial, étnica, econômica, religiosa, de
orientação e identidade sexual, de gênero, etc., que se manifestam nas instituições, nas relações de
poder, nas políticas, nas normas e direitos os quais estimulam ou combatem, em múltiplos aspectos,
tanto o crescimento quanto as desigualdades. Tais investigações e ações, desenvolvidas nos diversos
campos dos saberes, respondem a demandas brasileiras e a de diferentes países, e visam fomentar a
produção de conhecimento que colabore no enfrentamento desses problemas, bem como a construção
de redes internacionais, multi e interdisciplinares de pesquisa, que deem visibilidade às pesquisas
desenvolvidas na UFRJ e de seus parceiros sobre tais questões.
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