
EDITAL Nº 019-2016/PRPPG 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA CHAMADA DE AUXÍLIO PARA ATIVIDADES 

ACADEMIDAS E CIENTÍFICAS MINISTRADAS POR PROFESSOR VISITANTE 

INTERNACIONAL E NACIONAL 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando a 

Chamada 017/2018-PRPPG e solicitações de Programas de Pós-Graduação 

enquadrados no Grupo 2: 

 

 

TORNA PÚBLICO 

 

Art. 1º Fica retificado o Edital nº 017-2018/PRPPG, de 18 de outubro de 2018, que 

tornou público, normas que regulamentam o processo de inscrição e seleção de 

propostas para chamada de auxílio para atividades acadêmicas e científicas 

ministradas por professor visitante internacional e nacional, conforme abaixo: 

 

1. Alterar o cronograma para: 

 

Atividade Data 

Lançamento do edital 18/10/2018 

Inscrição 
22/10/2018 a 26/10/2018 

Prorrogado até 31/10/2018 

Análise técnica documental 
29/10/2018 

01/11/2018 

Análise e julgamento 
30/10 a 01/11/2018 

01/11/2018 

Resultado Final a partir de 01/11/2018 

Entrega das solicitações pelos contemplados até 08/11/2018 

Execução da proposta 19/11/2018 a 31/03/2019 

 

 



2. Alterar a divisão de Grupos para: 

 Grupo 1: Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, 

Ciências Exatas e da Terra, Engenharias e Multidisciplinar 1 –Biotecnologia, Ciências 

Ambientais, Materiais e Interdisciplinar 1 (Meio Ambiente e Agrárias; 

Engenharia/Tecnologia/Gestão; Saúde e Biológicas). 

 Grupo 2: Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, e Linguística, 

Letras e Artes e Multidisciplinar 2 – Ensino e Interdisciplinar 2 (Sociais e 

Humanidades). 

A divisão dos recursos entre os grupos será proporcional a demanda, sendo garantido 

o atendimento de no mínimo uma proposta em cada linha e grupo. 

 

3. Alterar a divisão de Grupos para: 

 

 ser pesquisador de reconhecida qualificação e experiência, em sua área de 

atuação; 

 apresentar comprovantes de cadastro no RESEARCHID e no ORCID; 

 propostas no Grupo 1 devem apresentar relação de sua produção científica 

(artigos científicos) obtida na plataforma Web of Science 

(https://webofknowledge.com/). A obtenção de tal relação é de total responsabilidade 

do visitado; 

 propostas no Grupo 2 devem apresentar curriculum lattes para pesquisadores 

visitantes de Instituições Brasileiras. Para pesquisadores estrangeiros apresentar o 

curriculum (inglês, espanhol ou português) que para fins de pontuação deve 

apresentar as seguintes informações: publicações (artigos, livros, capítulos de livros) 

e experiência na formação de recursos humanos (mestrado, doutorado e Pós-

doutorado); 

 pertencer a instituição de ensino superior, pública ou privada sem fins 

lucrativos; instituto ou centro de pesquisa e desenvolvimento, público ou privado sem 

fins lucrativos; ou empresa pública, que execute atividades de pesquisa em Ciência, 

Tecnologia ou Inovação. 

 

4. Alterar o conteúdo da proposta para: 

 

 plano de trabalho e cronograma da visita, conforme anexo I. 

 carta de aceite assinada pelo visitante, em português, inglês ou espanhol. 



relação da produção científica (artigos científicos) do visitante obtida na plataforma 

Web of Science (https://webofknowledge.com/) no período de 2013 a 2018 (GRUPO 

1);Extratos do cadastro do ORCiD e ResearcherID do visitante (GRUPO 1), 

 Curriculum lattes para pesquisadores de Instituições Brasileiras, 

pesquisadores de Instituições Estrangeiros curriculum (inglês, espanhol ou português) 

nas propostas do Grupo 2. Para fins de pontuação dos artigos será utilizado o qualis 

do Programa a ser visitado. 

 Termo de compromisso do preponente, conforme anexo III. 

 

5. Alterar os anexos obrigatórios a serem enviados digitalmente para: 

 

 Arquivo 1 (em PDF) – Plano de trabalho e cronograma do período da visita 

(Anexo I); 

 Arquivo 2 (em PDF) – Carta de aceite assinada pelo visitante, em português, 

inglês ou espanhol. 

 Arquivo 3 (em PDF) – Relação da produção científica (artigos científicos) do 

visitante obtida na plataforma Web of Science (https://webofknowledge.com/) no 

período de 2013 a 2018 para propostas do GRUPO 1. 

 Curriculum do professor visitante para as propostas do GRUPO 2, para 

pesquisadores brasileiros obrigatoriamente o lattes. 

 Arquivo 4 (em PDF) – Anexo III – termo de compromisso do proponente. 

 Arquivo 5 (em PDF) – Extratos de cadastro do ORCiD e ResearcherID do 

visitante. 

 

6. Alterar a pontuação das propostas para: 

 

Os valores apoiados nesta chamada serão rateados a partir da demanda qualificada 

de cada Grupo. A seleção das propostas submetidas em atendimento a esta Chamada 

no Grupo 1 será realizada a partir da relação da produção científica (artigos científicos) 

do visitante obtida na plataforma Web of Science (https://webofknowledge.com/) no 

período de 2013 a 2018. A pontuação será obtida através da fórmula: 

 

P= (NA + ∑JCR ) x FatorH 

 



Onde: 

P= pontuação total; 

NA = número de artigos científicos relacionados; 

∑JCR = somatório do JCR atual dos periódicos artigos relacionados; 

FatorH = Fator H obtido no extrato do RESEARCHid. 

Para o Grupo 2, as propostas serão classificadas com base na produção científica e 

experiência de orientação considerando o período de 2013 a 2018, seguindo os 

critérios apresentados no Anexo IV. 

 

7. Acrescentar o Anexo IV ao edital. 

 

 

Art. 3º Demais informações constantes do Edital nº 017-2018/PRPPG, permanecem 

inalteradas 

 

 

Publique-se e cumpra-se. 

 

Cascavel, 26 de outubro 2018. 

 

 

 

 

 

Silvio César Sampaio 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 


