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Edital de 2019 do PPGCOM da UERJ para seleção de bolsas de Professor Visitante no 
Exterior (CAPES-PRINT):

A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro torna público que estarão abertas, entre os dias 03/04/2019 e 04/04/2019, as inscrições do 
processo seletivo para candidaturas às bolsas de Professor Visitante no Exterior (CAPES-PRINT) 
para terem início ainda este ano. Os interessados deverão apresentar a documentação – na forma 
impressa e eletrônica - à secretaria do PPGCOM, entre 10:00 e 15:00 horas. 

Comissão de avaliação:

A comissão de avaliação deste edital será formada pelos seguintes professores: Vinícius Pereira 
(Coordenador da linha de Tecnologias da Comunicação e Cultura), Erick Felinto (Coordenador geral 
do programa), Fernando Gonçalves (Comissão de bolsas PPGCOM-UERJ) e Victa de Carvalho 
(docente do PPGCOM da UFRJ, como membro externo). 

Bolsas de Professor Visitante Sênior no Exterior:

O PPGCOM da UERJ estará disponibilizando para o edital deste ano duas (2) bolsas de Professor 
Visitante Sênior no Exterior com duração de 6 meses.  

Candidaturas e documentação para inscrição:

Poderão se candidatar a esse edital todos os docentes do PPGCOM da UERJ, desde que apresentem 
nessa primeira etapa a seguinte documentação:

- Projeto de pesquisa com plano de trabalho;
- Formulário de bolsa no exterior;
- Carta de aceite do supervisor da IES de destino;
- Curriculum Lattes do candidato atualizado.

Critérios:

Os candidatos terão sua trajetória acadêmica, projeto de pesquisa e plano de trabalho analisados – 
pela comissão nomeada pelo Conselho Deliberativo do PPGCOM – a partir dos seguintes critérios 
de avaliação: mérito científico do projeto e plano de trabalho, possíveis impactos dessa iniciativa na 
trajetória profissional do solicitante e no campo científico (no âmbito local e nacional), e, ainda, 
prováveis repercussões ou desdobramentos desse estágio pós-doutoral para o processo de 
internacionalização do programa. Os critérios estabelecidos tomam como principal referência as 
diretrizes instituídas pelo programa CAPES-PRINT. 
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Salienta-se que as solicitações aprovadas serão classificadas, indicando o número de meses de bolsa 
pela comissão avaliadora (buscando-se atender as demandas das solicitações e a disponibilidade de 
recursos aprovados pelo CAPES-PRINT, os quais foram destinados ao PPGCOM em 2019).

Cronograma: 

 Lançamento do edital: 01/04/2019
 Inscrições:  de 03/04/2019 a 04/04/2019
 Período de avaliação da comissão: 05/04/2019
 Resultado preliminar do processo de seleção: 08/04/2019
 Prazo para interposição de recursos: 09/04/2019
 Resultado final do processo de seleção: 10/04/2019
 Prazo para a entrega da documentação final dos candidatos contemplados: 19/04/2019

Resultados e implementação das bolsas de estudo:

Após a divulgação do resultado final pelo PPGCOM da UERJ, os candidatos contemplados deverão 
encaminhar até o dia 19 de abril a seguinte documentação: projeto de pesquisa, plano de trabalho, 
formulário de bolsa no exterior, carta de aceite do supervisor da IES de destino, curriculum Lattes do 
candidato atualizado, cópia da autorização do afastamento da IES, cópia do passaporte, currículo do 
pesquisador responsável na instituição de destino, e, finalmente, uma proposta de atividades a serem 
realizadas no retorno a IES. Os candidatos que não apresentarem toda a documentação exigida pela 
CAPES (em tempo hábil para a implementação dos auxílios), mesmo que aprovados e selecionados 
pela comissão de avaliação, poderão ter as suas candidaturas invalidadas pela coordenação do 
PPGCOM.

Informamos também que, até o dia 30 de abril, a coordenação do PPGCOM entregará toda a 
documentação dos candidatos selecionados às instâncias superiores da UERJ: as indicações do 
programa serão avaliadas e, caso venham a ser aprovadas, serão encaminhadas em seguida para a 
CAPES até o dia 20 de maio. Ressalta-se ainda que, posteriormente, a CAPES entrará em contato 
como os beneficiários dos auxílios para tratar de detalhes finais para compra de passagens e 
implementação das referidas bolsas de estudo. 



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Faculdade de Comunicação Social

Programa de Pós-Graduação em Comunicação


