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EDITAL Nº 08/2019 - PrInt USP/CAPES 

 

O Programa Jovem Talento com Experiência no Exterior (JTEE) visa promover a 
inserção de jovens pesquisadores, brasileiros ou estrangeiros, com relevante 
experiência acadêmico-científica no exterior, para exercer atividades de pesquisa e 
docência em PPG da USP durante 12 meses.  

Este documento trata dos procedimentos e critérios do PPG-EM para 
seleção/classificação de candidaturas. Será selecionada uma única candidatura que, 
posteriormente, será apresentada para a PRPG, que fará a avaliação/classificação 
dentro do Programa PrInt USP/CAPES. Detalhes sobre a documentação exigida para 
inscrição estão disponíveis no Edital 08/2019 disponível em  
https://sites.usp.br/print/calls/. 

Para os candidatos cuja documentação apresentada atenda aos requisitos para 
inscrição no Programa Jovem Talento do Exterior (JTEE), o processo de seleção de 
bolsista será feita por uma comissão indicada pela CCP/PPG-EM. Ela será composta 
por 4 membros, incluindo o Coordenador e um orientador pleno do programa, um 
representante discente dos pós-graduandos (doutorando) e um avaliador externo ao 
programa de pós-graduação. O processo de seleção será composto ela análise do 
plano de trabalho em Inglês e da avaliação do histórico do candidato de acordo com: 

A) Experiência prévia* do candidato à bolsa JTEE, conforme Curriculum Vitae e cartas 
de recomendação, na área do projeto de pesquisa, considerando sua produção 
científica, tecnológica ou inovadora relevante nos últimos cinco anos; 

B) Mérito, originalidade e relevância do plano de trabalho para o desenvolvimento 
científico, tecnológico e de inovação do País (item 7. 1 "f" do edital); 

C) Qualidade, coerência e adequação entre a capacitação e a experiência do 
coordenador no Brasil e da equipe do projeto aos objetivos, atividades e metas 
propostos; 

D) Impacto da proposta do JTEE em ensino/pesquisa/extensão no Programa de Pós 
Graduação em Mecânica. 

* A análise do histórico do candidato com experiência no exterior (Nº semestres) e 
produção nos últimos 5 anos:  

 

 

 

 

 

 



A classificação no processo de seleção se dará segundo a ordem decrescente de 
médias das candidaturas calculadas segundo procedimento abaixo: 

Média = 0,4 x A +  0,2 x B  +  0,2 x C  +  0,2 x D  

Sendo:  

A: Experiência e publicações do candidato. 

A =  5 x (E + AP)/14 

• E = experiência no exterior (nº de semestres no exterior, máximo 8); 
• AP = Número de artigos publicados (ou aceitos para publicação) em periódicos 

indexados no ISI Web of Knowledge. Máximo de 6. 

Serão considerados apenas as seis publicações mais importantes em que o candidato 
conste como primeiro ou segundo autor.  Equivalência de patentes: uma concessão 
de patente equivale a um artigo em periódico (JCR) e, um licenciamento da patente 
equivale a 3 artigos JCR. 

C: Publicações do coordenador no Brasil.  

C = 5 x AP/20  

Sendo: AP = Número de artigos publicados (ou aceitos para publicação) em 
periódicos indexados no ISI Web of Knowledge (JCR). Equivalência de patentes: uma 
concessão de patente equivale a um artigo em periódico (JCR) e, um licenciamento 
da patente equivale a 3 artigos JCR. Máximo de 20. 

B: Mérito, originalidade e relevância do plano de trabalho;  

D: Impacto da proposta no PPG; 

Os itens B e D assumem valores entre (zero) a 5 (cinco) pontos cada, conforme 
avaliação nas seguintes categorias: 

0 pontos - Inaceitável - informações incompletas ou ausentes; 

1 ponto – Fraco; 

2 pontos – Médio; 

3 pontos – Bom; 

4 pontos - Muito Bom; 

5 pontos – Excelente. 

 

Os 3 primeiros candidatos classificados na primeira fase serão convocados para 
entrevista presencial ou via Skype em 03/05/19. 

As inscrições estarão abertas de 08 de abril a 19 de abril de 2019.  

Comissão Coordenadora do Programa Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 
Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) Universidade de São Paulo (USP) 


