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EDITAL n.' 01/PPGEP/201 9
SELEÇAO DE CANDIDATO(A)S A VAGA DO PROJETO PRINT UFSC

COORDENADO PELO PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO PARA A BOLSA DE PROFESSOR VISITANTE NO EXTERIOR

SENIOR DISPONÍVEL NO ANO DE 2019

Título do Tema; TRANSFORMAÇÃO DIGITAL: INDUSTRIA E SERVIÇOS 4.0
Título do Projeto: Manufatura distribuída e automatizada e fabricação automatizada
setorial (saúde)

1 . PREÂMBULO

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção
(PPGEP) da Universidade Federal de Santa de Catarina (UFSC), no uso de suas
atribuições como programa líder de subprojeto na UFSC, torna público o Edital de
Processo Seletivo para o preenchimento da vaga disponibilizada pelo PRINT UFSC
relativa aos Programas de Pós-Graduação em Engenharia de Produção (PPGEP), em
Ciência da Computação (PPGCC) e em Contabilidade (PPGC). destinada à bolsa de
professor visitante no exterior no período de implementação de janeiro a dezembro de
2019

EVENTO
Lançamento do Edital

Inscrições
Publicação das Inscrições Homologadas

Prazo para Recursos a Respeito das
Homologações

Divulgação da Pontuação Obtida
Prazo para Recursos a Respeito das

Pontuações Obtidas
Divulgação do Resultado Fina

PERÍODO
06/02/201 9

06/02/201 9 a 20/02/201 9
20/02/201 9

25/02/201 9

26/02/201 9

01 /03/201 9

06/03/201 9

2. DO NÚMERO DE VAGAS, DAS INSTITUIÇÕES E DOS TEMAS
OFERECIDOS

O Projeto "Manufatura distribuída e automatizada e fabricação automatizada setorial
(saúde)" oferece l (uma) vaga de bolsa de professor visitante sênior (6 meses) para
implementação em 2019, conforme disponibilidade de instituições e temáticas a
seguir
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A aprovação do(a) candidato(a) no presente processo seletivo não garante a
concessão de bolsa de estudos fornecida pela CAPES, da qual dependerá a liberação
dos respectivos recursos disponíveis.

3 DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

Para se inscrever, o(a) candidato(a) deverá entregar na secretaria do PPGEP, até as
1 2h do dia 20/02/2019:

a)
b)

'Curriculum Vitae" no formato LATTES (www.cnpq.br) atualizadol
Carta do(a) docente/pesquisador da instituição do exterior parceira do projeto,
devidamente datada e assinada e em papel timbrado da instituição, aprovando
o plano de estudos com a identificação do título do projeto e informando o
mês/ano de início e término do estágio no exterior, de forma a se compatibilizar
com o prazo definido pela IES brasileira. A carta deve expressar também a
contribuição do plano de estudos ao prometo de colaboração. A carta também
deve informar se o candidato possui proficiência na língua suficiente para as
atividades propostas ou algum dos certificados de proficiência exigido pela IES
de destino, conforme diretrizes da CAPES, estabelecidas no Anexo Xll do
Edital Capes n' 41/2017
Currículo resumido do(a) docente/pesquisador no exterior. o qual deve ter
produção científica e/ou tecnológica compatível e a titulação mínima de
doutorado.
Plano de estudos, em português, com, no máximo, 15 páginas, com
cronograma do plano de atividades, incluindo a infraestrutura experimental ou
laboratorial específica. Deve-se seguir as normas da ABNT e conter,
obrigatoriamente, os itens abaixo:

c)

d)

. Título

INSTITUIÇÃO
University of Applied Sciences and Ans
of Southern Switzerland (SUPSI)
Universidade de Bremen
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e

e
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©

Introdução e justificativa, apresentando a atualidade e relevância do tema
Objetivos, com definição e delimitação clara do objeto de estudo.
Metodologia a ser empregada
Cronograma das atividades
Contribuição do plano de estudos para a promoção do ensino, formação e
aprendizagem, quando for o caso.
Potencial para o aumento da rede de pesquisa e educação. com novas
técnicas e parcerias, além de ampla divulgação dos resultados, quando for o

Relevância para o desenvolvimento científico e tecnológico da área no Brasil
no médio e longo prazos.
Relevância para o desenvolvimento económico e de bem-estar social do
Brasil no médio e longo prazos, quando for o caso
Inserção e relevância da atividade para o projeto Manufatura distribuída e
automatizada e fabricação automatizada setorial (saúde).
Se o plano de estudos prevê/atende às normativas éticas nacionais e
internacionais, quando relevante.
Justificativa para a escolha da IES de destino e o docente/pesquisador no
exterior.
Referências bibliográficas.

caso
©

©

©

e

e

e

Terão as inscrições homologadas pela Comissão de Seleção apenas o(a)s
candidato(a)s que apresentar(em) a documentação completa exigida dentro do prazo
previsto no Item l do presente Edital. Após o término do prazo de inscrição, não
será aceita a entrega de nenhum documento com a finalidade de complementar,
modificar e/ou substituir qualquer comprovante, formulário e/ou informação
presente do material já enviado. O(A) candidato(a), ao apresentar a documentação
requerida, se responsabiliza pela veracidade de todas as informações prestadas e
pela autenticidade dos documentos entregues.

4. DA COMISSÃO DE SELEÇAO

4.1 A banca examinadora, responsável pela seleção dos candidatos à bolsa é
constituída por comissão composta por 4 docentes, sendo ao menos um representante
de cada Programa de Pós-graduação participante do subprojeto PRINT UFSC,
conforme segue:
Prof. Antonio Cezar Borda (presidente) - PPGEP
Prof. Diego Fettermann - PPGEP
Prof. Antõnio Augusto Frõhlich - PPGECC
Profa. Valdirene Gasparetto - PPGEC

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
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5.1 0s itens a serem avaliados, com seus respectivos pesos, estão apresentados
no quadro abaixo.

Item da Avaliação Candidato(a) a bolsista de
doutorado sanduíche

80%

Referência

Plano de Estudos Instruções
abaixo

CV Lattes20%Formação Escolar e Eipéiiência
Profissional do candidato***

àicegas. "* conforme critério de pontuação (Tabela l)

O Plano de Estudos para o candidato
pessoal, apenas título e o tema de estudo

não deverá conter nenhuma
conforme Item 2 deste Edital.

identificação

A avaliação dos itens de Formação Escolar e Experiência Profissional, tal como consta
no respectivo CV Lattes do(a) candidato(a) será feita de acordo com a Tabela a seguir,
considerando os últimos 3 anos.

PLANILHA DE PRODUÇÃO INTELECTUAL E CIENTÍFICA
li:üldãüe dê tt©didaAttVidâdê

em periódico científico de Alto ImpactoArtigo
l l(AI. A2 ou BI no Qualis Eng 111) ou com JCR > 0.4 (1.5 pontos IArtigo publicado/aceito

Valoração @Quantidâdé :} Pontuação
{q x {a)

em periódico científico B2 QuatisArtigo publicado/
Engenharias 111 (0.5 pontos por artigo) ou com JCR $ 0,4

publicado/aceito em periódico científica B3 ou B4 ou B5A

Engenharias 111 (0.2 pontas por artigo)

completo publiudo em anais de eventos (0.1 ponto
trabalho completo)

Dono de patente Internacional llcendada(2 pontos por patente)

Dono de patente nacional licenciada (1 ,5 pontos por patente)

Dono de patente internacional concedida (l ponto por patente)

Dono de patente nacional concedida(0.5 pontos por patente)

de patente internacional depositada(0,5 pontos por
ent

Dono de patente nacional depositada(0.25 pontos pQr patente)

Software Registrado(0,25 pontos por software registrado)

Até 2

,5

Até l

Até 0.5

Até 0.5

Até 0.25

Até 0,25

Total de Pontos

6. DOS RESULTADOS E RECURSOS

6.1 Uma vez homologada a inscrição, a pontuação obtida será divulgada no dia
26/02/2019 até às 18h00min na Secretaria do PPGEP no seguinte endereço:
Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia de Produção e
Sistemas (DEPS/CTC). Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lama, CEP:
88040-900, Trindade. Florianópolis - SC, Brasil, e na página do Programa
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(http://ppgep.ufsc.br/), em ordem decrescente da nota final de classificação por tema
de estudo. Os recursos, com as justificativas que os motivam e devidamente
fundamentados, deverão ser entregues na Secretaria do PPGEP da UFSC, no
endereço acima, ou por e-mail para o seguinte endereço eletrõnico:
ppgep@contato.ufsc.br. A data para recurso encontra-se no Item l deste Edital

6.2 0s pedidos de reconsideração serão recebidos dentro do prazo estipulado pela
Comissão de Seleção que terá até l dia útil para manifestar-se acerca do pleito.
Indeferida a solicitação, o requerente poderá encaminhar recurso ao Grupo Gestor que
deverá proferir decisão em até 5 dias úteis. O Grupo Gestor poderá designar um
comitê de assessoramento especializado ad hoc de até 2 membros internos ou
externos à UFSC para auxilia-lo em análise de mérito dos recursos interpostos.

6.3 0 Resultado Final será divulgado no dia 06/03/201 9 até às 1 8h00min na Secretaria
do PPGEP no seguinte endereço: Universidade Federal de Santa Catarina
Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas (DEPS/CTC), da Universidade
Federal de Santa Catarina, Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima,
CEP 88040-900, Trindade, Florianópolis - SC, Brasil. e na página do Programa
(http://ppgep.ufsc.br/). em ordem decrescente da nota final de classificação por tema
de estudo.

Em nenhuma hipótese serão fornecidas informações sobre o resultado por
telefone ou por e-mail.

6.4 A classificação do(a)s candidato(a)s aprovado(a)s far-se-á pela ordem decrescente
das notas finais do(a)s candidato(a)s por tema de estudo.

6.5 Serão selecionado(a)s aquele(a)s candidato(a)s que, pela ordem decrescente de
classificação, preencherem o número de vagas oferecidas por tema de estudo, nos
termos previstos no Item 2 deste Edital.

6.6 Caso ocorram desistências de candidato(a)s selecionado(a)s, poderão ser
chamados a ocupar as vagas remanescentes outro(a)s candidato(a)s aprovado(a)s,
sendo respeitada a ordem de classificação por tema de estudo.

7. DA INSCRIÇÃO NA CAPES

7.1 Após a seleção interna da proposta na IES, apenas os candidatos aprovados
deverão acessar o link de inscrições por meio do endereço (https://scba.capes-gov.br),
e preencher o Formulário de Inscrição com os dados pessoais e outras informações.

7.2 A inscrição pressupõe o conhecimento e a aceitação pelo candidato do
Regulamento de bolsas para o exterior da Capes e as condições deste Edital das
quais não poderá alegar desconhecimento.
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8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 Será desclassificado(a) e automaticamente excluído(a) do processo seletivo, o(a)
candidato(a) que:

8.1.1 não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições
estipuladas neste Editall
8.1 .2 prestar declarações ou apresentar documentos falsos na etapa da seleçãol

8.2 0 resultado deste Edital tem validade até o lançamento do próximo Edital de
Seleção

8.2 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção ou pelo Grupo Gestor
conforme as suas competências.

Florianópolis(SC), 06/02/2019

Coordenadora do PP CocífãêÕããdÉde Subprojeto
lsilnt/Capes-UFSC


