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EDITAL Nº 03/2022
SELEÇÃO INTERNA PARA BOLSA DE JOVEM TALENTO

COM EXPERIÊNCIA NO EXTERIOR
PROJETO  PRINT-UFRJ "CIÊNCIAS BÁSICAS EM PROL DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL" - PPG MATEMÁTICA

O Projeto PrInt - UFRJ ``Ciências Básicas em Prol do Desenvolvimento

Sustentável'', do Programa de Pós-Graduação em Matemática (PPG - IM),

torna públicas as diretrizes para seleção para 01 (uma) Bolsa de Jovem

Talento com Experiência no Exterior no âmbito do Programa de

Internacionalização (PrInt). A bolsa terá duração de 12 (doze) meses,

sendo o período de início da bolsa entre Julho  e Setembro de 2023.

Considera-se jovem talento com experiência no exterior, jovens

pesquisadores de talento, brasileiros ou estrangeiros, residindo no exterior

com relevante experiência acadêmico-científica internacional comprovada,

para realização de atividades de pesquisa ou docência.



O valor da Bolsa é de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais.

1. Inscrições
O prazo de inscrição é de 12 de dezembro de 2022 a 15 de janeiro de

2023  pelos e-mails:

pacifico@im.ufrj.br, adan@im.ufrj.br, cniche@im.ufrj.br

2. Documentos necessários para inscrição no processo seletivo
1. Documento que ateste residência e vínculo com instituição de ensino

e/ou pesquisa no exterior;

2. Documento(s) que ateste(m) relevante experiência acadêmico-científica

internacional, tais como mestrado ou doutorado plenos em instituição de

ensino e/ou pesquisa do exterior ou mestrado ou doutorado sanduíche por

no mínimo doze meses.

3. Curriculum Vitae atualizado;

4. Registro ORCID atualizado;

5. Plano de trabalho a ser desenvolvido durante a permanência no Brasil,

contendo os seguintes itens:

• Título

• Introdução e justificativa, apresentando a atualidade e relevância do tema

da pesquisa e aderência ao Projeto Institucional de Internacionalização da

UFRJ e, se for o caso, também ao projeto em cooperação internacional;

• Definição e delimitação clara do objeto de estudo;

• Objetivos e Metas;

• Metodologia a ser empregada;

• Cronograma de atividades;

  • Contribuição do plano de estudos para a promoção do ensino, formação
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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;

• Informação se o plano de estudos prevê/atende às normas éticas

nacionais e internacionais, quando relevante;

• Descrição das demais atividades acadêmicas previstas;

• Referências bibliográficas;

• Resultados esperados.

3. Critérios para seleção
Na seleção, deverão ser considerados, como critérios mínimos:

- atendimento aos requisitos exigidos ao candidato na data prevista da

seleção, conforme estabelece a Portaria Capes nº 289, de 28 de dezembro

de 2018, para as bolsas no exterior e o Edital CAPES-PrInt, item 4.1.4 e

seus subitens para as bolsas no país;

- adequação da documentação apresentada pelo candidato;

- a qualificação do candidato e o mérito científico-acadêmico do plano e

sua aderência ao tema do Projeto Institucional de Internacionalização do

PPG Matemática;

- exequibilidade do plano de pesquisa/trabalho dentro do cronograma

previsto.

4. Comissão de Seleção
A Comissão de Seleção estará integrada por:

- O Coordenador do Projeto de Cooperação Internacional;



- um Docente indicados pelo Colegiado do PPG-IM; e

- um avaliador externo ao projeto e ao programa de

pós-graduação, que deverá obrigatoriamente ser doutor.

5. Cronograma
O prazo de inscrição é de 12 de dezembro de 2022 a 15 de janeiro de

2023 pelos e-mails: pacifico@im.ufrj.br, adan@im.ufrj.br, cniche@im.ufrj.br

Publicação preliminar dos resultados:  17 de janeiro de 2023
Prazo para interposição de recursos: 27 de janeiro de 2023
Publicação final dos resultados: 29 de janeiro de 2023

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2022
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