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PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO - PNPD/CAPES/MEC/2017
Edital 01/2017
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade do Estado
de Minas Gerais – PPGD/ED/UEMG torna público que estão abertas inscrições para
candidatura à bolsa de estudo, em nível de Pós-Doutorado, disponibilizada pelo
Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD/CAPES nos termos da Portaria nº 086,
de 03 de julho de 2013 da CAPES e do disposto neste Edital.
I - DAS VAGAS
1. Será concedida 01 (uma) bolsa de Pós-Doutorado para o desenvolvimento de
atividades acadêmico-científicas vinculada à área de concentração em Design, em
ambas as Linhas de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Design –
PPGD/UEMG.
2. É vedada a acumulação dessa bolsa com qualquer modalidade de bolsa de outro
programa da CAPES, de outra agência de fomento pública, estadual, nacional ou
internacional, empresas públicas ou privadas, ou ainda com o exercício profissional
remunerado, ressalvadas as exceções previstas na Portaria nº 086, de 03 de julho de
2013 da CAPES.
3. A vaga será destinada, prioritariamente, a candidato(a) que esteja sem vínculo
empregatício (conforme item “a” do inciso V, Art. 5º da Portaria supracitada) ou que
atue como docente ou pesquisador(a) no país, com vínculo empregatício em
instituições de ensino superior ou instituições públicas de pesquisa (em conformidade
com o item “c” do inciso V, Art. 5º da referida Portaria). Nesse caso, o candidato(a) não
poderá realizar o estágio pós-doutoral na mesma instituição com a qual possui vínculo
empregatício. O candidato(a) não pode ser aposentado(a) ou estar em situação
equiparada;
4. Esta vaga se refere a bolsa que será implantada a partir do mês de setembro de
2017.
II - DA INSCRIÇÃO
1. Poderá inscrever-se o(a) candidato(a) que tiver concluído doutorado em Design
quando da implementação da bolsa, obtido em cursos avaliados pela CAPES e
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