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Edital de Seleção Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD/CAPES  2014 
 

 
O Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da PUC-Rio (PPGArq PUC-Rio) torna público que estão 
abertas inscrições para o processo de seleção de 01 (um) candidato para o Programa Nacional de Pós- 
Doutorado – PNPD/CAPES  2014, no período 30 de outubro a 24 de novembro de 2014, para exercer 
atividades de pesquisa e docência em regime integral. 
 
Sobre o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da PUC-Rio 

O PPGArq PUC-Rio define sua Área de Concentração (Projeto de Arquitetura) com o propósito de reforçar 

uma perspectiva interdisciplinar já existente e buscar um avanço efetivo na aproximação entre teoria e 

prática do projeto, em uma experiência fundamentada na ideia de ensino integrado, no qual teoria e prática 

são e devem ser tomadas como instâncias complementares. Nesse sentido, o Programa leva adiante e 

aprofunda a ideia de que a reflexão teórica deve, por definição, manter um contato estreito com a prática 

da arquitetura, e vice-versa. Logo, a tarefa que se impõe é a de radicar suas pesquisas na reflexão sobre 

novos paradigmas para a formação, ensino e prática da arquitetura, sobretudo no que diz respeito a sua 

dimensão projetual, entendendo-a na sua relação necessária com a cidade. 
Deste modo, apresentam-se no Programa duas Linhas de Pesquisa relacionadas à Área de 
Concentração Projeto de Arquitetura: 
. Métodos e Processos de Projeto 
Ênfase em métodos e processos de projeto que exploram novas tecnologias e sistemas de modelagem 
e representação. Trata da adequação socioambiental de edificações e cidades, priorizando como 
desafio da prática projetual contemporânea o desenvolvimento sustentável em face da mudança 
climática, do crescimento da população mundial e da pobreza. As atividades se desenvolvem em torno 
de duas ênfases temáticas - Sustentabilidade e Resiliência; Modelagem e Representação – e visam 
fomentar uma visão crítica sobre o contexto contemporâneo, valorizando soluções técnicas e 
metodológicas inovadoras.  
. Teoria e História do Projeto 
Concentra estudos concernentes ao pensamento sobre o projeto em arquitetura, com ênfase na 
investigação de seus aspectos ontológicos e epistemológicos. De uma parte, portanto, suas atividades 
enquadram-se na tradição dos estudos teóricos e históricos referentes à arquitetura e à cidade na 
modernidade, desde os processos sociais relevantes para a definição do campo do projeto até as 
representações culturais relacionadas ao universo da prática projetual, em correspondência com os 
processos técnicos empregados. De outra parte, os estudos abarcam manifestações contemporâneas 
no universo do pensamento sobre o projeto, em vista dos novos desafios e métodos de abordagem 
surgidos nos últimos anos sob o impacto das novas tecnologias digitais.  
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1. REQUISITOS DO CANDIDATO  
a) ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente ou temporário no país; 
b) estar em dia com as obrigações eleitorais;  
c) não ter vínculo empregatício (celetista ou estatutário), ou apresentar declaração de afastamento da 
instituição de origem; 
d) não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza; 
e) não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 
f) ter obtido o título de doutor em Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em área correlata ao tema do 
projeto há, no máximo, 5 (cinco) anos, quando da implementação da bolsa. Em caso de diploma obtido em 
instituição estrangeira, este deverá possuir o reconhecimento de validação, conforme dispositivo legal; 
g) ter seu currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes, ou se estrangeiro, currículo 
compatível com o modelo Lattes; 
h) estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovada a sua candidatura pela CAPES. 

 
2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 
a) ficha de inscrição (Anexo I deste edital); 
b) cópia do documento de identidade e CPF; 
c) comprovante de residência; 
d) declaração de situação empregatícia do candidato (Anexo II deste edital); 
d) cópia do Diploma de Doutorado, no caso de ser de instituições estrangeiras, será avaliado pelo Programa; 
f) cópia atualizada do currículo Lattes, ou se estrangeiro, currículo compatível com o modelo Lattes; 
g) cópia da tese de Doutorado. 
f) projeto de pesquisa relacionado a uma das linhas de pesquisa do PPGArq PUC-Rio, com no máximo 
10 páginas contendo objetivos, contextualização teórica, justificativa da relevância do tema, resultados 
esperados, métodos e recursos necessários, cronograma e referências; 
h) carta de intenções sobre como o candidato pretende contribuir para o Programa. 
 
2.1. As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a instituição 
do direito de excluir do processo seletivo aquele que fornecer dados comprovadamente inverídicos. 
2.2. Todos os documentos devem estar digitalizados em arquivo formato pdf. 

 
3. ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA SELECIONADO 
a) dedicar-se integralmente às atividades programadas junto ao Programa;  
a) desenvolver o projeto apresentado como requisito à candidatura da bolsa de pós-doutorado; 
b) publicar trabalhos acadêmicos, preferencialmente artigos vinculados ao projeto de pesquisa 
proposto, em periódicos indexados no Qualis Periódicos da CAPES; 
c) ministrar disciplina(s) no âmbito da pós-graduação e graduação. 
d) orientar de estudantes de pós-graduação e graduação (trabalho de conclusão de curso), iniciação 
científica (PIBIC e/ou PIBIT) e/ou tutoria de ensino e pesquisa (TEPP PUC-Rio); 
e) fornecer ao Programa, no prazo solicitado, qualquer informação ou documentação referente a suas 
atividades no âmbito do PNPD; 
f) elaborar Relatório de Atividades Anual a ser submetido à aprovação do Programa de Pós-Graduação 
e encaminhar Relatório Final em até 60 (sessenta) dias após o encerramento da respectiva bolsa. 

 
3.1. O bolsista poderá ser substituído no âmbito do programa de Pós-Graduação, a qualquer tempo, em 
casos de desempenho insuficiente, desistência, abandono ou não atendimento aos itens supracitados. 
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4. SELEÇÃO 
a) Os candidatos serão avaliados por uma Comissão Julgadora, especialmente constituída para essa 
finalidade, formada pelo coordenador do PPGArq PUC-Rio e por um professor de cada Linha de 
Pesquisa do corpo docente atuante no Programa.  
b) O processo de seleção compreenderá a análise do projeto e currículo dos candidatos, assim como de 
entrevista presencial ou por vídeo conferência. Será indicado para receber a bolsa PNPD o candidato que, 
preenchendo os requisitos necessários, obtiver a maior pontuação final atribuída pela Comissão Julgadora. 
c) A seleção terá validade por um ano, ficando organizada a classificação dos candidatos em ordem 
decrescente, para convocação em caso de eventuais em casos de desempenho insuficiente, 
desistência, abandono ou ocorrência de novas bolsas. 
 
5. BOLSA 
A bolsa PNPD é uma bolsa de pós-doutorado no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), a ser 
pago diretamente ao bolsista diretamente pela CAPES, com eventual possibilidade de financiamento 
de itens de custeio para uso exclusivo deste. A bolsa terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser 
renovada anualmente até atingir o limite máximo de 60 (sessenta) meses.  
 
6. CRONOGRAMA 
30/10/2014: Início das inscrições.  
24/11/2014: Término das inscrições.  
28/11/2014: Divulgação na Secretaria do Programa e por correio eletrônico dos candidatos 
selecionados para entrevista. 
01 e 02/12/2014: Entrevistas de seleção, sendo admitida entrevista pela internet caso requisitado e 
testado com antecedência (via sistema Skype, com câmera). 
05/12/2014: Divulgação do resultado na secretaria do Programa e por correio eletrônico aos inscritos. 
 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
a) A Secretaria PPGArq PUC-Rio enviará resposta acusando o recebimento das inscrições  no dia 24 de 
novembro de 2014. Caso o candidato não receba este aviso, deve entrar em contato imediatamente 
com a mesma pelo telelefone +55 21 3527-1594. 
b) A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o processo seletivo contidas neste edital. 
c) Dúvidas e casos omissos serão resolvidos pela Coordenação e Comissão Julgadora do Programa, não 
cabendo recursos.  
 
8. CONTATO E ENTREGA DE DOCUMENTOS 
A inscrição deverá ser efetuada por correio eletrônico (ppgarq@puc-rio.br), até às 14h. do dia 24 de 
novembro de 2014. 
Segunda a sexta das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 
Tel: + 55 21 3527-1594 / 1596 

 

 

 

Prof. Dr. Marcos Favero 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura 
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ANEXO I 
 
Solicitação de Inscrição Seleção Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD/CAPES 2014 
 
Nome: 

CPF: 

Filiação: 

Documento de identidade n°:      

Órgão emissor do documento de identidade: 

Data de nascimento: 

Endereço: 

Número: 

Complemento: 

Bairro: 

Cidade: 

CEP: 

E-mail: 

Telefone: 

Celular: 

 

 
Declaro que estou ciente e concordo com as instruções do Edital e demais normas pertinentes de que 
tratam o processo de seleção. 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO II 
 

Declaração de Vínculo Empregatício 
 
 
 
 
Eu, ________________________________________________ , portador(a) do RG nº __________________________ ,                                 

CPF _________________________ ,  declaro,  para  os devidos  fins,  ao  Programa  de  Pós-Graduação  

em  Arquitetura  da PUC-Rio, que não sou aposentado ou estou em situação equiparada e que: 

 
    

 sou brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário ou permanente, 
sem vínculo empregatício; 

 

 sou estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício; 
 

 

 sou docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino 
superior ou instituições públicas de pesquisa. 

 
 
 
 
 
Rio de Janeiro, _______ de _________________________ de 2014. 
 
 
 
 
_____________________________________________________________ 

Assinatura 
 


