
 
 
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO – 
Capes-PrInt, ASSOCIADO AO PROGRAMA DE ENGENHARIA CIVIL (PEC) DO INSTITUTO ALBERTO 
LUIZ COIMBRA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA (COPPE) DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ). 
 
Pelo presente, o Programa de Engenharia Civil (PEC) da COPPE/UFRJ torna público o processo de 
seleção de bolsistas para o Programa Institucional de Internacionalização – Capes-PrInt, em 
conformidade com o Edital 41/2017-Capes/PrInt e a Portaria Capes nº 289, de 28 de dezembro de 
2018. 
 
Bolsas e Missões no âmbito do Edital Capes Print para o ano de 2020: 
  
Primeira Janela - Seleção Interna aos PPGs: 
  

Período de abertura do 
processo de candidatura no 

SEI 

Período de inserção da 
candidatura convalidada no 

SCBA 
Período de início da bolsa 

10/02 a 13/03 20 a 24 de abril Julho, agosto e setembro 

  
O Programa de Engenharia Civil está oferecendo as seguintes modalidades de bolsas: 
 
BOLSAS NO BRASIL 

• 1 bolsa Pós-Doutorado com experiência no exterior – 12 meses; 
• 1 bolsa professor visitante no Brasil – 1 mês. 

 
BOLSAS NO EXTERIOR 

• 1 bolsa Doutorado Sanduíche – 12 meses; 
• 1 bolsa professor visitante Sênior – 3 meses. 

 
MISSÃO NO EXTERIOR 

• 4 bolsas Missões no exterior – 4 meses. 
 

As candidaturas devem ser realizadas por meio de mensagem eletrônica contendo toda a 
documentação necessária para coordpec@coc.ufrj.br. 
 
Data limite para candidaturas para todas as modalidades: 06/03/2020 
Avaliação dos candidatos: 09/03/2020 
Divulgação do resultado de seleção: 12/03/2020 
Abertura do processo de Candidatura no SEI: 13/03/2020 
 
As diretrizes para solicitação de missões e bolsas estão disponíveis no link:  
http://app.pr2.ufrj.br/public/uploads/repositories/DIRETRIZES1311.pdf 
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Critérios de seleção por modalidade: 
Os candidatos que apresentarem toda a documentação e satisfizerem as exigências listadas no Edital 
Capes PrInt e nas “Diretrizes PR2” serão considerados aptos e classificados de acordo com os 
seguintes critérios: 

• Bolsas de Doutorado Sanduíche: Desempenho acadêmico e Produção Científica considerando 
os mesmos pesos utilizados atualmente para distribuição de bolsas de doutorado; 

• Bolsa de Pós-doutorado com experiência no exterior: Desempenho acadêmico e Produção 
Científica considerando os mesmos pesos para distribuição de bolsas do PNPD; 

• Bolsa de 3 meses para docente sênior do PEC realizar estágio no exterior: Número de artigos 
indexados no JCR nos últimos 5 anos; 

• Professor visitante do exterior por 1 mês no Brasil: Número de artigos indexados no JCR de 
autoria do candidato nos últimos 5 anos; 

• Missões no exterior para docentes: Número de artigos indexados no JCR nos últimos 5 anos; 
 
Para todas as modalidades, os países de origem (bolsas no Brasil) ou destino (bolsas no exterior) 
elegíveis são: 
África do Sul | Alemanha | Angola | Argentina | Austrália | Áustria | Bélgica | Canadá | Chile | 
China | Colômbia | Coreia do Sul | Cuba | Dinamarca | Espanha | Estados Unidos | França | Grécia 
| Holanda | Índia | Indonésia | Irlanda | Itália | Japão | México | Moçambique | Noruega | Peru | 
Portugal | Reino Unido | Rússia | Suécia | Suíça | Uruguai 
  
Destes, os marcados em verde são prioritários conforme Anexo I do edital Capes-PrInt. O PEC se 
reserva no direito de recusar candidaturas referentes aos países não prioritários de modo a não 
exceder o montante de recursos para estes países (30%). 
  
Tema: Sustentabilidade, Crescimento e Combate às Desigualdades 
  
O PEC está relacionado com o tema "Sustentabilidade, Crescimento e Combate às Desigualdades" do 
PII da UFRJ, cujo resumo se apresenta abaixo: 
  
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, sejam resultantes dos processos de exploração dos recursos naturais, 
sejam sociais, políticas ou jurídicas 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. 
 


