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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E 
AGRONEGÓCIO - MESTRADO E DOUTORADO 

 
 

EDITAL Nº 03/2019 – PGDRA 

 
 

O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio, da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE/Campus de Toledo, torna 
público o presente Edital para abertura de inscrições para o processo de seleção de 
um bolsista para o Programa Nacional de Pós-Doutorado PNPD/CAPES, conforme 
instituído pela Portaria da CAPES nº 86, de 3 de julho de 2013, para atuar em projetos 
de pesquisa e atividades letivas no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 
Regional e Agronegócio – Mestrado e Doutorado, da Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná/Campus de Toledo. 

A presente bolsa terá vigência a partir de 01 de abril de 2019. 

1 DOS REQUISITOS 

1.1 Possuir o título de doutor, obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos 
pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá 
ser analisado pelo PGDRA, tendo como critério da UNIOESTE e da legislação 
nacional. 

1.2. Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes (CNPq) ou, se 
estrangeiro, Foreign Researcher Curriculum Vitae (Anexo I). 

1.3 Não ser aposentado ou estar em situação equiparada. 

1.4 O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades: 

a) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil, portador de visto temporário, 
em ambos os casos sem vínculo empregatício; 

b) ser docente ou pesquisador brasileiro ou estrangeiro residente no país, com 
vínculo empregatício em instituição de ensino superior ou instituição pública 
de pesquisa. 

1º Os candidatos selecionados na modalidade “b” deverão apresentar 
comprovação de afastamento da instituição de origem, por período 
compatível com o prazo de vigência da bolsa. 

2º Os candidatos selecionados na modalidade “b” não poderão realizar o 
estágio pós-doutoral na mesma instituição com a qual possuem vínculo 
empregatício. 

3º  O pós-doutorado consiste no desenvolvimento de atividades de pesquisa, 
ensino e extensão. Nas atividades de ensino poderá lecionar no Curso de 
Graduação em Ciências Econômicas da UNIOESTE/Campus de Toledo e  



 

 

CAMPUS DE TOLEDO – CNPJ 78.680.337/0005-08 

Rua da Faculdade, 645 – Jardim Santa Maria – Fone: (45) 3379-7000 – Fax: (45) 3379-7002 – CEP 85.903-000 Toledo – PR  

www.unioeste.br 

 
 

demais cursos que têm disciplinas ofertadas por ele, sob supervisão de um 
professor doutor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 
Regional e Agronegócio.  

5º Toda produção intelectual que resultar das atividades realizadas pelo pós-
doutorando deverá mencionar o Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Regional e Agronegócio da UNIOESTE e CAPES. 

6º Possuir expertise comprovada em Economia Quantitativa. 
 
1.5 O candidato deverá apresentar um projeto de pesquisa vinculado à área de 

concentração e a uma das linhas de pesquisa do PGDRA: 

a) Cadeias Produtivas. 
b) Economia Regional e Sociedade. 

 
1.5.1 Informações sobre a área de concentração e as linhas de pesquisa do PGDRA 
podem ser obtidas no site unioeste.br/pos/desenvolvimento-regional-e-agronegocio. 
 
 

1.6 Benefícios: 
 
1.6.1 As bolsas concedidas no âmbito do PNPD consistem em pagamento de 
mensalidade para manutenção do bolsista, no valor fixado pela CAPES, observada a 
duração das bolsas, conforme definição da Portaria da CAPES nº 86, de 03 de julho 
de 2013, Art. 13 e Art. 14. 
 
1.7 Informações adicionais: 
 
1.7.1 Para os bolsistas aprovados na modalidade “a” do item 1.4, o período de duração 
da bolsa será de doze meses, podendo ser renovada até atingir o limite máximo de 
60 (sessenta) meses. Para os candidatos aprovados na modalidade “b”, o período 
máximo de duração da bolsa será de 12 meses, sem possibilidade de renovação. 

1.7.2 Demais informações sobre a Bolsa podem ser obtidas na Portaria da CAPES nº 
86, de 03 de julho de 2013, disponível no link: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regu
lamento_PNPD.pdf 

 

2 DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1 Documentação necessária: 
 

2.1.1 Para a inscrição o candidato deverá preencher o cadastro on-line disponível no 
endereço <http://www.unioeste.br/pos/inscricoes/>, e entregar e/ou enviar via correio 
(Sedex) os seguintes documentos:  

 

a) comprovante do requerimento/validação de inscrição, recebido no e-mail do 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf
http://www.unioeste.br/pos/inscricoes/
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candidato, após inscrição on-line; 
b) formulário de inscrição (Anexo I) devidamente preenchido com a indicação de 

um supervisor que atenda os requisitos previstos neste edital; 
c) fotocópia da carteira de identidade; 
d) fotocópia do CPF para pesquisadores brasileiros e fotocópia do RNE ou 

passaporte para estrangeiros; 
e) fotocópia do diploma de doutor ou atestado que comprove a titulação; 
f) Currículo atualizado no formato Lattes documentado ou Foreign Researcher 

Curriculum Vitae (Anexo II), se estrangeiro; 
g) Carta de Intenções manifestando e justificando o interesse pela bolsa; 
h) Carta do supervisor indicado, contendo a assinatura e manifestação de 

concordância quanto ao acompanhamento do Projeto de Pesquisa proposto; 
i) Projeto de pesquisa relacionado à área de concentração e a uma das linhas 

de pesquisa do PGDRA; 
j) Plano de trabalho especificando as atividades para o período da bolsa. 
k) Termo de compromisso (anexo II da Portaria 086/2013 - CAPES – a, b, ou c 

de acordo com seu enquadramento disponível em 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_20

13_Regulamento_PNPD.pdf); 

 
2.2 Período de inscrição: de 12 de fevereiro a 11 de março de 2019. 
 

2.3 Local da entrega dos documentos: Secretaria do Programa de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento Regional e Agronegócio da UNIOESTE/Campus de Toledo. 

2.4 Inscrições enviadas pelo correio devem ser postadas até o dia 07 de março de 
2019, via SEDEX.  

Endereço para postagem: 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE/CAMPUS DE TOLEDO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E 
AGRONEGÓCIO 
Rua da Faculdade, 645 – Jardim Santa Maria - CEP: 85903-000 – Toledo/PR 

 
3 DO PROCESSO SELETIVO 

 
3.1 A seleção será realizada em três etapas: 

a) Análise da Carta de Intenções e Plano de Trabalho e adequação do projeto de 
pesquisa e do plano de trabalho à área de concentração e às linhas de pesquisa 
do PGDRA (peso 6); 

b) análise do Currículo Lattes ou, se estrangeiro, Foreign Researcher Curriculum 
Vitae, com ênfase somente na produção científica de artigos Desenvolvimento 
Regional e Agronegócio/Economia Aplicada (peso 4). 

 
3.2 Todas as etapas deste edital serão desenvolvidas sob a responsabilidade da 

coordenação do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e 
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Agronegócio da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 
 
3.3 Cronograma de atividades: 
 

CRONOGRAMA DATAS 

Divulgação do Edital 11/02/2019 

Período das inscrições 12/02/2019 a 11/03/2019 

Última data de 
postagem via SEDEX 

07/03/2019 

Homologação das inscrições 15/03/2019 

Resultado final 25/03/2019 

Entrega da documentação necessária 
para implementação da bolsa 

Até 28/03/2019 

Início da vigência da bolsa 01 de abril de 2019 

 
4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
4.1 O candidato ao inscrever-se na seleção concorda com o presente edital e com 
o regulamento do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e 
Agronegócio. 

4.2 Os casos omissos neste Edital são resolvidos pela Coordenação do Programa 
de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio e pela Pró- 
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UNIOESTE. 

4.3 Informações adicionais poderão ser obtidas com a Coordenação do Programa, 
de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, pelo telefone 
(45) 3379-7053 ou pelos e-mails toledo.mestradoagronegocio@unioeste.br; 
mestradodra@hotmail.com 

 

Toledo, 11 de fevereiro de 2019. 

 
 

 
Weimar Freire da Rocha Junior 

Coordenador do Programa  

mailto:toledo.mestradoagronegocio@unioeste.br
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ANEXO I – DO EDITAL Nº 03/2019 – PGDRA 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 

DADOS   PESSOAIS 

Nome  do Candidato:         
   

Data de Nascimento:  

Naturalidade:  

CPF   ou   Passaporte  

Graduação: 

Universidade: 

 País: 

Ano de conclusão: 

 
 

Mestrado: 

Universidade:  

País: 

Ano de conclusão: 

 

Doutorado: 

Universidade:  

País: 

Ano de conclusão: 

 

 
          INFORMAÇÕES DO ESTÁGIO DE PÓS-DOUTORADO 

 

Título do Projeto de Pesquisa: 

 

 
 
 
 

Linha de Pesquisa: 
   (     ) Cadeias Produtivas 
   (     ) Economia Regional e Sociedade 

Período do Estágio:   Início:                           

 Fim: 

Supervisor: 
 

 
 

__________________________________ 
Assinatura do Candidato  
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ANEXO II DO EDITAL Nº 03/2019 – PGDRA 
 

Foreign Researcher Curriculum 

1. Professional data/activity 

Full name Date of birth Country 

E-mail 

Institution Present position 

Department Start date (month/year) 

Office address P.O. box 

City State/Province Country Zip code 

Phone number 

( ) 
Extension Fax number 

( ) 

2. Academic background 

Degree Field of knowledge Start / End date 

/ 
Institution city Country 

Degree Field of knowledge Start / End date 

/ 
Institution city Country 

Degree Field of knowledge Start / End date 

/ 
Institution city Country 

Degree Field of knowledge Start / End date 

/ 
Institution city Country 

Degree Field of knowledge Start / End date 

/ 
Institution city Country 

3. Research interests 

Field of Study CNPq use 

  

  

  

  

4. Current position 

Managerial and/or 
administrative activity 
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Research and Development  

 

Technical 
service/specialization 

 

Others  

5. Work experience 

5.1. Institution Position Activities Local Start - End date 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

6. Scientific, technological and artistic production 
 number  number 

1. scientific articles in national scientific journals  6. papers presented in congresses, seminars, 
conferences, etc. 

 

2. scientific articles in international scientific journals  7. participation in expositions, presentations, etc.  

3. articles for scientific divulgement  8. motion pictures, videos, audiovisual and media 
production 

 

4. defended theses  9. patents  

5. advised theses  10. books  

7. Main publications : 

Relevant publications related to the project 

 

8. Languages 

Indicate your language proficiency:  P – poor G - good E - excellent 

Language   speaking reading writing Language  speaking reading  writing 

        

        

        

        

        

 

 


