
 
 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) 

ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES (EACH) 

SERVIÇO DE PÓS-GRADUAÇÃO -EACH/USP 

EDITAL EACH 04/2023 - CPG 

 

PROCESSO SELETIVO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE PÓS-DOUTORADO JUNTO AO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MUDANÇA SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

(ProMuSPP) NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO (PDPG) 

PÓS-DOUTORADO ESTRATÉGICO DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL 

DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES) 

 

Normativas do Edital: 

 

- Serão implementadas duas bolsas de pós-doutorado, conforme normas do PDPG/Pós-Doutorado 

Estratégico/CAPES: https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-

programas/bolsas/programas-estrategicos/desenvolvimento-regional/programa-de-desenvolvimento-da-pos-

graduacao-pdpg-pos-doutorado-estrategico 

- Poderão ser beneficiárias/os das referidas bolsas doutoras/es tituladas/os há, no máximo, cinco anos, a 

contar da data da implementação da bolsa.  

- As/os bolsistas selecionadas/os devem desenvolver as atividades em regime de dedicação exclusiva (40 

horas/semana) na EACH/USP.  

- É vedada a concessão de bolsas para docentes que integram a estrutura da mesma instituição de ensino 

superior responsável pela submissão do projeto. 

- As bolsas concedidas serão pagas diretamente à/ao beneficiária/o através do Sistema de Controle de Bolsas 

e Auxílios (SCBA, https://scba.capes.gov.br). 

- Demais informações sobre valores de bolsa, reserva técnica e critérios de elegibilidade estão disponíveis no 

Portal Capes: https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/bolsas/programas-

estrategicos/desenvolvimento-regional/programa-de-desenvolvimento-da-pos-graduacao-pdpg-pos-

doutorado-estrategico. 
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1. Descritivo do ProMuSPP 

 

Mestrado e Doutorado Acadêmico em Mudança Social e Participação Política 

http://www5.each.usp.br/mestrado-academico-em-mudanca-social-e-participacao-politica/ 

https://sites.usp.br/promuspp/ 

Coordenador: Prof. Dr. Marcelo Vilela de Almeida 

Suplente: Profa. Dra. Silvia Helena Zanirato 

Secretaria: promuspp-each@usp.br 

O foco do ProMuSPP é a formação de pesquisadoras/es aptas/os a analisarem as transformações nas 

sociedades complexas a partir de um olhar interdisciplinar. Nesse contexto, são debatidos os desafios do 

desenvolvimento local, da participação política, das políticas públicas e dos fenômenos coletivos que 

ordenam as dinâmicas sociais, territoriais e as subjetividades nos processos de mudança social. 

 

2. Tema de pesquisa 

 

A pesquisa a ser desenvolvida pelas/os bolsistas deverá se inserir no projeto aprovado pela CAPES, 

disponível em: https://drive.google.com/file/d/1P4oqD8ynfje6FmjYd7yYykLA3SeTS4du/view?usp=sharing 

Ao pleitear as referidas bolsas, as/os candidatas/os se comprometem com o alcance dos planos de trabalho e 

resultados inseridos no referido projeto. 

 

3. Ações previstas na execução do PDPG/Pós-Doutorado Estratégico:  

 

- Proporcionar à/ao bolsista uma estrutura adequada de trabalho, utilizando a infraestrutura já pertencente ao 

ProMuSPP, que conta com laboratórios e estações de trabalho apropriadas.  

- Incentivar o desenvolvimento de trabalhos colaborativos na temática aderente com discentes de doutorado, 

mestrado e/ou graduação, seja no papel de tutor e/ou na coautoria de trabalhos acadêmicos;  

https://drive.google.com/file/d/1P4oqD8ynfje6FmjYd7yYykLA3SeTS4du/view?usp=sharing


 
 

 

- Apresentar os resultados do trabalho de pesquisa, parciais ou completos, à comunidade acadêmica;  

- Oportunizar à/ao bolsista a participação na composição de bancas de trabalhos de conclusão de graduação, 

mestrado e doutorado;  

- Motivar a produção de resultados técnicos na temática aderente ao projeto;  

- Apoiar a disseminação dos resultados em periódicos de alto fator de impacto; 

- Realizar a apresentação dos resultados do projeto em seminários e conferências; 

- Apresentar relatório semestral com a descrição das atividades e o cumprimento dos objetos propostos no 

plano de pesquisa do bolsista; 

- Promover o aumento da eficácia do ProMuSPP quanto à formação de mestras/es e doutoras/es e o aumento 

qualitativo e quantitativo da produção técnica, bibliográfica e de outras produções consideradas relevantes 

para o ProMuSPP.  

 

4. Inscrição  

 

- Ao se inscrever, a/o candidato assume, sob as penas da lei, conhecer as instruções específicas da CAPES 

referentes ao PDPG/Pós-Doutorado Estratégico, deste processo seletivo e possuir os documentos 

comprobatórios para satisfação das condições exigidas deste edital.  

- A documentação completa deve ser organizada em um único arquivo em formato PDF e encaminhada à 

Secretaria do ProMuSPP (promuspp-each@usp.br) com cópia para marcobettine@usp.br e 

marcelovilela@usp.br no período de inscrição informado a seguir.  

Documentação exigida:  

a) Ficha de inscrição (anexo I deste edital); 

b) Currículo Lattes atualizado;  

c) Cópia do diploma de doutorado; caso ainda não o possua, apresentar declaração que comprove a 

concessão do título;  

d) Histórico escolar do doutorado (frente e verso);  
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e) Cópia da carteira de identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Se estrangeiro, cópia de 

passaporte;  

f) Plano de pesquisa a ser desenvolvido pela/o bolsista (anexo II deste edital), conforme item 2 deste edital. 

 

5. Critérios de seleção  

 

- As/os candidatas/os receberão nota de 0 (zero) a 10 (dez) e serão classificadas/os em ordem decrescente de 

nota. As notas serão atribuídas a partir da avaliação curricular e da avaliação e arguição do plano de 

pesquisa proposto pelo candidato. 

- A arguição das/os candidatas/os será realizada de forma remota pelo Google Meet, e ocorrerá no período 

de seleção estabelecido pelo cronograma presente neste edital, em data e horário definidos pelo presidente 

da Comissão de Seleção, que serão informados pelo e-mail fornecido pelo candidato no formulário de 

inscrição.  

 

6. Cronograma  

 

Período de inscrição 30/01/2023 a 05/02/2023 

Seleção dos candidatos 06 a 10/02/2023 

Divulgação do resultado 12/02/2023 

Início das atividades 19/02/2023 

 

7. Comissão de seleção do presente edital 

 

Marco Bettine (Presidente da Comissão de Seleção) 

Marcelo Vilela de Almeida (Coordenador - ProMuSPP) 

Silvia Helena Zanirato (Suplente da Coordenação - ProMuSPP) 

São Paulo, 28 de janeiro de 2023 

  



 
 

 

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO – PDPG/PÓS-DOUTORADO ESTRATÉGICO 

 

1. Identificação da/o candidata/o: 

Nome completo: 

CPF: 

Telefone celular: 

E-mail: 

Link do currículo Lattes: 

 

2. Formação acadêmica: 

Nome do curso de doutorado (instituição, país, cidade/UF):  

Ano de finalização: 

 

3. Aderência à temática de pesquisa (justificativa – até 250 palavras) 

Justificativa:  

 

Cidade, data 

 

-------------------------------------------------- 

Assinatura da/o Candidata/o 

  



 
 

 

ANEXO II – PLANO DE PESQUISA 

 

- O plano de pesquisa da/o candidata/o deverá incluir as seguintes seções: introdução, motivação e 

justificativa para o desenvolvimento da pesquisa sob a temática aderente, com referência à literatura 

fundamental, objetivos, material e métodos, cronograma de desenvolvimento (12 meses), resultados 

esperados e referências bibliográficas (máximo de 25 páginas).  

- Aspectos inovadores da proposta devem ser ressaltados, considerando o estado da arte das pesquisas na 

área e temática de atuação.  

- Descrição de possível contribuição da/o bolsista para atingir outras importantes metas previstas no 

PDPG/Pós-Doutorado Estratégico, abordando:  

- o aumento da eficácia do ProMuSPP quanto a formação de mestras/es e doutoras/es, bem como o 

aumento qualitativo e quantitativo da produção técnica, bibliográfica e outras produções 

consideradas relevantes; 

- as possibilidades de atuação junto a estudantes de doutorado, mestrado e/ou graduação (em projetos 

de iniciação científica e/ou trabalhos de conclusão de curso), de participação em outros projetos de 

pesquisa do ProMuSPP e/ou oferecimento de disciplina(s) de pós-graduação no ProMuSPP no 

período de vigência da bolsa. 


