
     

EDITAL 01/2021 – RETIFICADO 
 

NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 
AUTOSSUSTENTÁVEL – NPDEAS/UFPR E RENAULT DO BRASIL S.A 

 

1. Objetivo 

Este edital tem por objetivo regulamentar o processo seletivo para a distribuição de bolsas de 
Graduação e Doutorado financiados pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – 
FUNDEP em colaboração com o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia 
Autossustentável – NPDEAS/UFPR e a RENAULT DO BRASIL S.A. 

 

2. Bolsas Disponíveis 
 

As bolsas (graduação e doutorado) terão um periodo de duração de 36 meses tendo início 
provável no dia 01 de Setembro de 2021 (condicionado aos repasses financeiros da FUNDEP). 

 

Nível Bolsas Valor (R$) 
Graduação (G) 01 700,00 
Doutorado (D) 01 3.100,00 

 

3. Elegibilidade 
 

3.1 Para bolsa de graduação, os candidatos devem estar matriculados no período indicado 
abaixo em um dos seguintes cursos de graduação de universidades credenciadas pelo 
Ministério da Educação do Brasil.  
 
Cursos: Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia Química ou Química 
Período: a partir do 5º período 
 
Tema do projeto: O tema será escolhido de modo a dar apoio ao desenvolvimento do tema 
do projeto do aluno de doutorado (item 3.2).  
 
Carga de trabalho: 20h/semana (atividades presenciais na UFPR). 
 

3.2 Para a bolsa de doutorado, os candidatos deverão ter concluído o mestrado até a data de 31 
Ago 2021 (comprovação através de cópia do diploma ou declaração de conclusão – item 
5) e devem matricular-se ou estar matriculados no Programa de Pós-Graduação em 



     

Engenharia Mecânica – PGMEC/UFPR ou no Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
e Ciência dos Materiais-PIPE/UFPR. 
 
Tema de doutorado: Desenvolvimento e implementação de um sistema de pilha de 
combustível sustentável embarcado. 
 
Carga de trabalho: 40h/semana (disciplinas e atividades presenciais na UFPR). 
 
 

4. Avaliação 

O processo seletivo será feito através da análise de currículo e entrevista com horário a ser 
comunicado aos candidatos através do email fornecido no formulário de inscrição disponível 
no Anexo I. O currículo terá caráter classificatório e a entrevista terá caráter eliminatório, ou 
seja, candidatos que obtiverem nota inferior a 7,0 na entrevista estarão desclassificados do 
processo seletivo. 

A pontuação do currículo será feita de acordo com o descrito no Anexo II. 

A nota final da avaliação será calculada da seguinte forma:  
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Em que:  

NF: nota final 
CV: nota do Curriculum Vitae 
EN: nota de Entrevista 
 
 
5. Inscrição 

Todos os candidatos deverão preencher a ficha de inscrição disponível no Anexo I deste 
edital, anexar a cópia dos documentos listados abaixo e enviá-los para o email: lauber@ufpr.br.   

Documentação para a inscrição 

- Ficha de inscrição (Anexo I)  

- Registro de matrícula 

- Histórico escolar (para alunos de graduação apenas)  

-Diploma ou declaração de conclusão do mestrado ou declaração de previsão de conclusão 
do mestrado até 31 Ago 2021. 



     

- RG 

- CPF 

- Curriculum Vitae. Preferencialmente Currículo Lattes. Toda a produção deve ser 
devidamente comprovada. Anexar a primeira página dos artigos científicos, capítulos de livro 
ou capa de livro e outros, em arquivo único juntamente com o Curriculum Vitae. 

 

6. Cronograma 
 

Nível Envio de Inscrição por 
email 

Entrevista Resultado 
preliminar 

Recurso do 
resultado 

preliminar 

Resultado 
Final 

 
G/D 

 

 
21/07/2021-10/08/2021 

 
16/08/2021-20/08/2021 

(horário a definir) 

 
24/08/21 

 
26/08/21 

 
31/08/2021 

 

A alteração de data de uma das etapas implica em alteração equivalente em todo o cronograma, 
sem prejuízo dos prazos regulamentares. 

 

7. Recursos 

Os candidatos não aprovados ou não classificados no processo de seleção poderão interpor 
recurso administrativo e solicitar vista das suas planilha de avaliação documental (ou de qualquer 
outro meio em que se tenha materializado a performance do candidato).  

 
O prazo para interposição de recurso contra os resultados preliminares será de 02 (dois) dias e 

começará a contar a partir da disponibilização, ao candidato, do resultado da avaliação documental 
elaborada pela comissão.  

  
 O recurso deverá ser enviado para o email lauber@ufpr.br.  
 
Na data estabelecida pelo cronograma para a publicação do Resultado Final deverão ser 

divulgados os resultados definitivos, além da listagem com a condição de classificação e aprovação 
dos candidatos e suas respectivas pontuações.  

 

Curitiba 20 de Julho de 2021. 

Prof. José Viriato Coelho Vargas 
Coordenador do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia Autossustentável – NPDEAS 

Universidade Federal do Paraná 



     

ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 
AUTOSSUSTENTÁVEL – NPDEAS/UFPR E RENAULT DO BRASIL S.A 

 

Nível da bolsa:  (  ) Graduação   (  ) Doutorado 
 
 
Nome Completo: ____________________________________________________________________ 
 
 
Cartira de Identidade:__________________________ 
 
 
CPF:_________________________________________ 
 
 
Telefone (incluir DDD):_________________________ 
 
 
Email:________________________________________ 
 
Email Secundário:______________________________ 
 
 
Formação do candidato: (   )  Graduação (estudante)    (   ) Mestrado (concluído) 
 
Curso de formação: ________________________________________________________________ 
 
Período: ________________________________________________________________ 
 
Programa de pós-graduação de afiliação ou a ser afiliado:   
 
(   ) Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica - PGMEC 
(   ) Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciênica dos Materiais-PIPE 
 
Local e data:_________________________     
 
 
Assinatura do Candidato:     ________________________________________ 
 
Anexar todos os documentos descritos no item 5 do edital do processo seletivo 



     

ANEXO II 
 

TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE 
 
 

A1. Somente será considerada a Produção Científica produzida no período de 2016 a 2021; 
 
A2. Toda a produção deve ser devidamente comprovada. Anexar a primeira página dos artigos científicos, 
capítulos de livro ou capa de livro e outros, em arquivo único juntamente com o Curriculum Vitae. 
 
(anexar primeira página dos artigos científicos, em arquivo único juntamente com o Curriculum Vitae); 
 
A3. Serão aceitos somente artigos publicados e/ou no prelo (com paginação definida). 

 

Tipo de Produção 

Artigos Publicados em Congressos  

Congressos Internacionais ‐ artigos em Inglês (30 pontos) 

Congressos Nacionais ‐ artigos em Português (15 pontos) 

  

Artigos Completos Publicados  
(Segundo o Último Qualis Quadriênio 2013‐2016) 

A1 (100 pontos) 

A2 (90 pontos) 

B1 (80 pontos) 

B2 (70 pontos) 

B3 (60 pontos) 

B4 (50 pontos) 

B5, C ou Não indexado (30 pontos) 

  

Publicação em Livros 

Livros completo (30 pontos) 

Capítulos de livro (15 pontos) 

  

Experiência Docente (a pontuação contará apenas uma única vez em cada 
item abaixo, contendo, no mínimo, 30h para cada item) 

Experiência Docente (graduação) (20 pontos) 

Experiência Docente (pós‐graduação) (30 pontos) 

  

Coeficiente de Rendimento  (20 pontos) ‐ Para alunos da graduação apenas 

 


