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EDITAL INTERNO Nº 02/2019 
PROGRAMA DOUTORADO ACADÊMICO PARA INOVAÇÃO – DAI  

 
A coordenação institucional do Programa Doutorado Acadêmico para Inovação – 

DAI – da Pontifícia Universidade Católica do Paraná torna pública a abertura de processo 

para seleção de bolsistas em nível de Doutorado no âmbito do projeto aprovado junto ao 

CNPq na Chamada Pública nº 23/2018.  

O Programa busca fortalecer a pesquisa, o empreendedorismo e a inovação por 

meio do envolvimento de estudantes de doutorado em projetos de interesse do setor 

empresarial e contribuir para o aumento da capacidade inovadora, da competitividade das 

empresas e do desenvolvimento científico e tecnológico no País, ao mesmo tempo em que 

pretende fortalecer os Sistemas Regionais de Inovação. 

Nesse Programa, o bolsista desenvolverá sua tese como estudante regular em um 

Programa de Pós-Graduação stricto sensu, sob orientação de um docente da PUCPR e um 

supervisor junto à Empresa Parceira, à qual o projeto de doutorado está relacionado.  

 

1. BOLSAS 
 
 Serão oferecidas 10 (dez) bolsas de Doutorado com duração de 48 (quarenta e oito) 

meses financiadas pelo CNPq nas seguintes áreas: 

 

Nº de 
vagas 

Empresa PPG  
Orientador na 

PUCPR 
Temática 

01 
SmartProcess/ 

UPFlux 
Informática 

Edson Emilio 

Scalabrin 

Desenvolvimento de novas 

versões do produto UpFlux 

01 Univision Informática 
Manoel Camillo 

Penna 

Uso de IA em serviços de 

tecnologia no setor de 

jurídico 

01 Siemens Informática 
Emerson Cabrera 

Paraiso 

Desenvolvimento de 

algoritmos de aprendizagem 

de máquina aplicados a 

dados reais 

01 Dentscare/FGM Odontologia Rodrigo Rached 

Desenvolvimento de 

polímeros odontológicos 

para impressão 3D 

01 Drogavet 
Ciência 

Animal 

Jair Rodini 

Engracia Filho 

Avaliação de medicamentos 

alternativos e suas 

associações no tratamento 

de doenças de importância 

veterinária e/ou zoonótica 
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Nº de 
vagas 

Empresa PPG  
Orientador na 

PUCPR 
Temática 

01 CNH Industrial Odontologia Edvaldo AR Rosa 
Construção e viabilização de 

um biorreator airlift 

01 Sig Combibloc 

Engenharia 

de 

Produção e 

Sistemas 

Osiris Canciglieri 

Junior 

Machine learning e 

mineração de dados para 

melhorias de eficiência, 

flexibilidade, produção e 

custos 

01 HiMarket Informática 
Emerson Cabrera 

Paraiso 

Desenvolvimento de novas 

funcionalidades de 

plataforma da HiMarket 

01 

Oerlikon 

Balzers 

Revestimentos 

Metálicos 

Engenharia 

Mecânica 

Ricardo Diego 

Torres 

Testar novo revestimento à 

base de carbono (hard 

carbon) em componentes 

submetidos a condições 

severas 

01 
GRASP Ind. e 

com. Ltda 

Ciência 

Animal 

Fernando 

Bittencourt 

Luciano 

Eficiência na produção, 

saúde animal e produção de 

alimentos saudáveis e sem 

resíduos 

 

 

2. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE: 
 
2.1 O candidato deverá: 

a) Apresentar carta de recomendação emitida pelo orientador na PUCPR envolvido 

na elaboração da proposta inicial apresentada à Chamada Pública nº 23/2018 

(conforme item 1 acima); 

b) Ser estudante em curso de doutorado matriculado ou aceito em Programa de 

Pós-Graduação stricto sensu da PUCPR; 

c) Possuir CV atualizado na plataforma Lattes até a data limite de submissão das 

candidaturas, tornando explícito o vínculo do candidato ao Programa de Pós-

Graduação stricto sensu da PUCPR; 

d) Não ter vínculo empregatício durante a vigência da bolsa; 

e) Não acumular bolsas institucionais ou de outra agência de fomento durante a 

vigência da bolsa. 

 

3. CRONOGRAMA  
 
3.1. Data limite para envio das candidaturas: 12/06/2019 
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3.2. Divulgação do resultado: a partir de 19/06/2019 

3.3. Entrega da documentação do bolsista indicada no item 7: até 26/06/2019 

3.4. Até 30/09/2019 entregar os seguintes documentos assinados na Diretoria de Pesquisa 

(Prédio Administrativo – 6º andar – A/C Rafaela Santana): 

a) termo de cooperação; 

b) termo aditivo; 

c) plano de trabalho;  

d) comprovante de matrícula no Programa de Pós-Graduação stricto sensu da PUCPR; 

 

Observação: os documentos indicados nas letras “a”, “b” e “c” acima deverão seguir modelo 

disponibilizado pela Agência PUC de Inovação para o presente edital. 

 

4. INSCRIÇÕES 
 
4.1. Os candidatos deverão enviar um e-mail para r.rached@pucpr.br com cópia para 

dir.pesquisa@pucpr.br contendo seu nome completo, telefone, link para currículo Lattes 

e carta de recomendação digitalizada, emitida pelo orientador na PUCPR. 

 

5. PROCESSO SELETIVO 
 
5.1. Na avaliação, os seguintes critérios serão considerados: 

 

Critério Pontuação 

Alinhamento do perfil do candidato à temática e conhecimentos 

específicos exigidos para a vaga, explicitado na carta de recomendação 

do orientador na PUCPR 

40 

Coerência entre a trajetória acadêmica do candidato e o 

conhecimento necessário para desenvolvimento do projeto em 

parceria com a empresa, demonstrada pela participação em projetos 

anteriores e outras vivências na temática do projeto registradas no 

currículo Lattes 

40 

Produção científica e/ou tecnológica do candidato informada em seu 

currículo Lattes 

20 

 

 

6. OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA SELECIONADO 
 

6.1. Os bolsistas deverão: 

 

a) elaborar relatórios sobre a pesquisa, a serem apresentados em workshops anuais 

de acompanhamento do Programa DAI, conforme cronograma a ser definido pelo 

Representante Institucional do Programa DAI; 

mailto:r.rached@pucpr.br
mailto:dir.pesquisa@pucpr.br
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b) obedecer às normas internas da APC/PUCPR e da empresa parceira na realização do 

projeto; 

c) não acumular bolsas, bem como não assumir vínculo empregatício, receber salário 

ou remuneração do exercício de atividades de qualquer natureza, durante a vigência 

da bolsa; 

d) fazer referência ao apoio recebido no Programa de Doutorado Acadêmico para 

Inovação (DAI) do CNPq em publicação de trabalhos (CNPq / DAI CP nº 23/2018); 

e) comunicar imediatamente o docente supervisor e a coordenação institucional do 

projeto em caso de impossibilidade de continuidade como bolsista. 

 

 

7. DOCUMENTAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS BOLSAS APROVADAS 
 

a) Fotocópia de documentos de identificação (CPF); 

b) Dados de conta no Banco do Brasil, obrigatoriamente e exclusivamente em nome 

do bolsista (nome do banco, número da agência e número da conta corrente); 

c) Termo de compromisso de pesquisa devidamente assinado (anexo 1). 

 

 

8. SUSPENSÃO DA BOLSA E SUBSTITUIÇÃO DO BOLSISTA 
 
8.1. A bolsa de doutorado no âmbito do Programa DAI poderá ser suspensa nos 

seguintes casos: 
a) não entrega da documentação prevista no item 3.4 deste edital; 

b) não cumprimento das atividades previstas no plano de trabalho, mediante 

entendimento entre o docente supervisor e a coordenação institucional do projeto, 

resguardado o direito de defesa do bolsista; 

c) prática de atos e condutas não condizentes com o ambiente universitário, nos 

termos do Regimento Geral da PUCPR;  

d) suspensão ou término/encerramento do projeto, após comunicação formal do 

coordenador do projeto institucional; 

e) estabelecimento de vínculo empregatício ou obtenção de outra modalidade de 

bolsa pelo bolsista. 

8.2. A substituição do bolsista poderá ocorrer em caso de desistência, abandono, ou a 

pedido plenamente justificado do docente supervisor, resguardado o direito de 

defesa do bolsista, e deverá seguir as orientações da coordenação institucional do 

projeto, a fim de que sejam atendidos os critérios de seleção estabelecidos por este 

edital interno e pelo CNPq. 
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9. RELATÓRIO FINAL 
 
9.1. O bolsista deverá entregar o relatório final em formulário específico para este fim, 

relativo às atividades desenvolvidas no período de vigência da bolsa. 

9.2. Mesmo em caso de desligamento do bolsista do projeto antes do término da 

vigência, por qualquer motivo, este deverá entregar o relatório relativo ao período 

em que usufruiu da bolsa, sob pena de não mais poder concorrer a nenhum tipo 

de bolsa da PUCPR. 

 

10. CONTATO 
 
Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste edital interno 

podem ser obtidos pelo e-mail para r.rached@pucpr.br ou dir.pesquisa@pucpr.br. 

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
A coordenação institucional do projeto reserva-se o direito de resolver os casos omissos 

e situações não previstas neste edital. 

 

Curitiba, 04 de junho de 2019. 

 

 

 

 

Rodrigo Nunes Rached 

Representante Institucional DAI 

  

mailto:r.rached@pucpr.br
mailto:dir.pesquisa@pucpr.br
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ANEXO 1 

TERMO DE COMPROMISSO 

BOLSA DO PROGRAMA DOUTORADO ACADÊMICO PARA INOVAÇÃO - DAI 

 

 

Eu, (nome do bolsista), inscrito no CPF sob o nº (nº do CPF) e RG nº (nº do RG), residente e 

domiciliado à (inserir endereço – rua, bairro, cidade, CEP, estado, país), matriculado(a) no 

doutorado no Programa de Pós-Graduação em XXX, me comprometo a cumprir com as 

obrigações inerentes à qualidade de bolsista do Programa de Doutorado Acadêmico para 

Inovação (DAI), empresa parceira “XXX”. Declaro estar de acordo com as disposições do 

edital 02/2019 da Diretoria de Pesquisa da PUCPR e com as condições para recebimento da 

bolsa, a saber: 

1. Estar regularmente matriculado em Curso de Pós-graduação stricto sensu da PUCPR em 

nível de doutorado até o período final de vigência da bolsa. 

2. Manter o currículo atualizado na plataforma Lattes/CNPq, inserindo inclusive a 

informação de que é estudante do Programa de Pós-Graduação em XXX na PUCPR. 

3. Não ter vínculo empregatício ou acumular bolsa de qualquer natureza, durante a vigência 

da bolsa  

4. Ter disponibilidade para cumprir as atividades constantes no projeto de pesquisa, a ser 

proposto pelo orientador acadêmico e pelo supervisor industrial da empresa parceira. 

5. Elaborar relatórios sobre a pesquisa, a serem apresentados em workshops anuais de 

acompanhamento do Programa DAI, conforme cronograma a ser definido pelo 

Representante Institucional do Programa DAI. 

 

 

Curitiba, XX de XXXX de 2019. 

____________________________________________ 

Nome e assinatura do bolsista 


