
 

 

Edital de seleção CAPES PRINT  
 

O Programa de Engenharia Elétrica da COPPE/UFRJ torna público a partir desse edital o 
processo de seleção de 3 bolsas relativas ao CAPES/PRINT e que fazem parte do projeto 
“Cidades Inteligentes”. São elas: Doutorado Sanduíche, Professor Visitante Junior, Pós-
doutorado no país com experiência prévia no exterior. A bolsas tem como período de início de 
janeiro a março de 2021. O Detalhamento do processo de inscrição para cada uma das bolsas é 
descrito a seguir.  

Doutorado Sanduíche 
O PEE possui uma bolsa de doutorado sanduíche no contexto do projeto CAPES-PRINT. Os 
documentos necessários para aplicação estão no anexo, na seção "Doutorado sanduíche", além 
de um formulário de inscrição que dever ser preenchido. Os alunos interessados devem seguir 
o seguinte processo de seleção para as bolsas de Doutorado Sanduíche 2020 - CAPESPRINT: 

1. O formulário de inscrição em anexo deve ser preenchido e submetido (em formato 
PDF). 

2. A inscrição deve ser feita enviando email para acsl@coppe.ufrj.br (com cópia para 
miguel@gta.ufrj.br). O assunto do email deve ser "Inscrição para Bolsa Doutorado 
Sanduíche 2020". Todos os documentos exigidos devem ser anexados a este email, 
todos em formato PDF. 

3. A comissão de seleção será formada pelo Prof. Guilherme Travassos, Coordenador do 
Projeto "Engenharia e Ciência Computacional" do CAPES-PRINT UFRJ, Prof. 
Argemiro Secchi, Coordenador do Projeto “Cidades Inteligentes”, pelo Prof. Antonio 
Carlos Siqueira de Lima, Coordenador do PEE, e pela Sra. Isabela Apolinario, 
membro da representação discente do PEE. 

 
O prazo de inscrição é dia 19/8/2020, às 18 h. O resultado preliminar será divulgado no dia 
20/08/2020 até as 20h. Recursos devem ser submetidos até o dia 21/08/2020, até às 5PM.  
O recurso deve ser realizado a partir de email para o endereço: acsl@coppe.ufrj.br (com cópia 
para miguel@gta.ufrj.br). O recurso deve ser substanciado tendo-se em vista os critérios de 
avaliação estipulados no edital. O resultado final será divulgado no dia 24/08/2020.  
 
Os selecionados deverão acompanhar a abertura de processo, para enviar a documentação 
para a PR2. A documentação solicitada deve estar em conformidade com as Diretrizes em 
anexo (seção “Doutorado Sanduíche”).  
 
 

 



 

 

Professor Visitante Junior  
O candidato ou a candidata deve ser professor(a) credenciado no PEE, tendo recebido o título 
de doutor há menos de dez anos contados a partir da data de inscrição. As inscrições poderão 
ser realizadas até as 18h do dia 20/08/2020 e serão avaliadas por uma comissão formada pelos 
Professores Guilherme Travassos, Coordenador do Projeto "Engenharia e Ciência 
Computacional" do CAPES-PRINT UFRJ, Argemiro Secchi, Coordenador do Projeto “Cidades 
Inteligentes” do CAPES-PRINT UFRJ, e Antonio Carlos Siqueira de Lima, Coordenador do 
PEE. 

O resultado preliminar da avaliação será divulgado até o dia 22/08/2020 e eventuais recursos 
deverão ser submetidos até 24/08/2020 até as 18h. Os resultados finais serão apresentados em 
25/08/2020. 

As inscrições e os recursos devem ser realizados por email ao coordenador do PEE 
(acsl@dee.ufrj.br), contendo no assunto: [CAPES PRINT] Professor Visitante Junior. 

 São documentos necessários para a inscrição: 

- Formulário de Candidatura à Bolsa no Exterior (em anexo); 

- Carta de aceite ou convite da Instituição de destino, devidamente 

datada e assinada, em papel timbrado, informando mês e ano de início e término da 
permanência; 

- Registro ORCID atualizado; 

- Plano de trabalho a ser desenvolvido durante a permanência no exterior 

 

Pós-doutorado no país para pesquisador com experiência prévia no exterior 
Podem se candidatar pesquisadores ou docentes, brasileiros ou 

estrangeiros, residentes no Brasil ou no exterior que tenham relevante 

experiência acadêmico científica no exterior (como doutorado pleno ou 

pós-doutorado por no mínimo doze meses). A bolsa é relativa ao projeto 

Cidades Inteligentes e possui duração de 12 meses. 

 



 

 

As inscrições poderão ser realizadas até as 18h do dia 20/08/2020 e serão avaliadas por uma 
comissão formada pelos Professores Argemiro Secchi, Coordenador do Projeto “Cidades 
Inteligentes” do CAPES-PRINT UFRJ, Guilherme Travassos, Coordenador do Projeto 
"Engenharia e Ciência Computacional" do CAPES-PRINT UFRJ,  e  Antonio Carlos Siqueira 
de Lima, Coordenador do PEE. 

O resultado preliminar da avaliação será divulgado até o dia 22/08/2020 e eventuais recursos 
deverão ser submetidos até 24/08/2020 até as 18h. Os resultados finais serão apresentados em 
25/08/2020. 

As inscrições e os recursos devem ser realizados por email ao coordenador do PEE 
(acsl@dee.ufrj.br), contendo no assunto: [CAPES PRINT] Pos-doc no país. 

São documentos necessários para a inscrição: 

- Formulário “Candidatura à bolsa no Brasil” (em anexo) 

- Documento(s) que ateste(m) realização de doutorado pleno ou pós-doutorado por no mínimo 
doze meses em instituição de ensino e/ou pesquisa no exterior. 

- Currículo Lattes 

- Registro ORCID atualizado; 

- Plano de trabalho 

 

Quaisquer dúvidas por favor enviar email para acsl@coppe.ufrj.br . 
 

 

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2020 

 


