CHAMADA DE PROJETOS nº 16/2011

ERRATA
PROGRAMA DE BOLSAS DE PÓS-DOUTORADO
I.

No item “7. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS”, onde se lê:

O Roteiro Descritivo deve contemplar:
- Currículo Lattes, do pesquisador a realizar o estágio pós-doutoral;
- Projeto de Pesquisa contendo o Plano de Trabalho a ser desenvolvido durante o estágio pósdoutoral;
- Currículo Lattes do orientador do estágio de pós-doutorado;
- Carta de aceite do orientador do estágio de pós-doutorado manifestando concordância com o
cronograma proposto no projeto;
- Declaração do candidato a bolsista de pós-doutorado de que não vai ser beneficiário de
nenhuma outra bolsa no período.
Leia-se:
O Roteiro Descritivo deve contemplar:
- Currículo Lattes, do pesquisador a realizar o estágio pós-doutoral;
- Projeto de Pesquisa contendo o Plano de Trabalho a ser desenvolvido durante o estágio pósdoutoral;
- Currículo Lattes do orientador do estágio de pós-doutorado; com exceção aos pesquisadores
estrangeiros que devem apresentar Currículo Vitae (formato html) traduzido para o português.
- Carta de aceite do orientador do estágio de pós-doutorado manifestando concordância com o
cronograma proposto no projeto. Para pesquisadores estrangeiros a carta de aceite deve estar
traduzida para o português.
- Declaração do candidato a bolsista de pós-doutorado de que não vai ser beneficiário de
nenhuma outra bolsa no período.
- Anexar documento de comprovação de liberação integral das atividades na Instituição/Instituto
com a qual o pesquisador mantém vínculo durante o período do estágio pós-doutoral, enquanto
bolsista;
II. No item “10. PRAZO DE EXECUÇÃO DAS PROPOSTAS”, onde se lê:
As propostas a serem apoiadas pela presente Chamada deverão ter seu prazo de
execução estabelecido para estágios de 06 (seis) meses ou 12 (doze).
Leia-se:
As propostas a serem apoiadas pela presente Chamada deverão ter seu prazo de
execução estabelecido para estágios de 06 (seis) até 12 (doze) meses.
Curitiba, 18 de janeiro de 2012.
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