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O  Programa  de  Pós-Graduação  em  Sociologia  do  Instituto  de  Filosofia  e  Ciências
Humanas da Unicamp torna público o Edital  de seleção interna para uma vaga de
professor-visitante  sênior  no  exterior  no  âmbito  do  Projeto  de  Cooperação
Internacional  Capes/Print-Unicamp  “Diferença  e  Diversidade:  Desafios
contemporâneos para as Ciências Sociais”.

A bolsa terá a duração de três meses e o início das atividades deve acontecer entre
janeiro e março de 2021.

1 – Das condições gerais

1.1 – A bolsa será destinada a um(a) professor(a) do Departamento de Sociologia da
Unicamp  que  atue  também  como  membro(a)  permanente  do  Programa  de  Pós-
Graduação em Sociologia da Unicamp e que tenha concluído o doutorado há pelo
menos dez anos na data da implantação da bolsa.

2 – Dos requisitos e atribuições

2.1 – Do Candidato

2.1.1 - O candidato deverá, obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos:

(a) Ser brasileiro(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no Brasil.

(b) Ter obtido o título de doutor há pelo menos 10 anos no momento de implantação
da bolsa.

(c) Ser professor do Departamento de Sociologia e membro permanente do Programa
de Pós-Graduação em Sociologia da Unicamp.

2.2  –  Ao  realizar  a  candidatura,  o(a)  professor(a)  deverá  apresentar  os  seguintes
documentos na secretaria do Programa de Pós-Graduação em Sociologia:

(a) Projeto de pesquisa a ser desenvolvido na IES de destino.

(b) Curriculum Vitae atualizado extraído da Plataforma Lattes.

(c) Carta de aceite da IES de destino.

(d) Curriculum Vitae do professor-supervisor da IES de destino.

(e) Carta de liberação das atividades docentes no período especificado pelo(a) chefe de
departamento ou diretor(a) do IFCH-Unicamp.



3. Da Seleção

3.1  -  O  processo  de  seleção  interna  será  realizado  pela  Comissão  de  Seleção  de
Candidaturas  do  Projeto  de  Cooperação  Internacional  “Diferença  e  Diversidade:
Desafios contemporâneos para as Ciências Sociais” de modo a garantir que a linha de
pesquisa esteja em conformidade com os objetivos, ações e metas estabelecidas no
Plano de Internacionalização CAPES/PrInt-UNICAMP e alinhada aos Temas Prioritários
e Projetos dos PPGS e com as normas da CAPES.

3.2 – A comissão de seleção será composta pelo coordenador do Projeto e por dois
membros da subcomissão do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Unicamp.

3.3  -  Quanto  ao  mérito  da  candidatura,  a  Comissão  de  Seleção  considerará  os
seguintes critérios:

a) Qualidade científica da proposta na sua área de conhecimento e seus potenciais
resultados.

b) Qualificação acadêmica e científica do candidato e do supervisor na IES de destino.

c) Qualificação da instituição/área receptora no exterior.

d) E outros que a Comissão de Seleção de Candidaturas julgar pertinente.

4. Do Cronograma

(a) Inscrições: De 13 de outubro a 21 de outubro de 2020.

(b) Seleção: 22 de outubro de 2020.

(c) Divulgação: 23 de outubro de 2019.

5. Dos Benefícios – Conforme Portaria Capes n. 01, de 03 de janeiro de 2020 – variando
por localidade indicada e condição de viagem (adicionais de dependentes):

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1-de-3-de-janeiro-de-2020-
236759939 

(a) Mensalidade: US$ 2.300,00

(b) Auxílio-deslocamento: US$ 1.260,00

(c) Auxílio-instalação: US$ 2.300,00

(d) Seguro-saúde: US$ 90,00
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