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Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG 
 

EDITAL 
 
A Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, tendo como base o acordo geral de 
colaboração assinado com o Politécnico di Torino - POLITO, Itália, e de forma particular o 
convenio no âmbito de programa de stricto sensu, sobretudo no nível de formação de 
doutorado, assinado entre as duas instituições em 2008, considerando ainda o apoio da 
Fundação de Amparo à Pesquisa – FAPEMIG, torna público o edital para seleção de 
candidatos ao curso de Doutorado de Pesquisa em Sistema de Produção e Desenho 
Industrial (design) do Politécnico di Torino – POLITO. 
 
1 – Do objetivo da parceria UEMG-POLITO-FAPEMIG: 
A UEMG, em parceria com o POLITO e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Minas Gerais – FAPEMIG, busca proporcionar o percurso formativo em âmbito de doutorado 
aos seus professores. Esta ação vai ao encontro da necessidade de qualificação do seu corpo 
docente, dentro dos interesses, desafios e necessidades que se fazem presentes hoje na 
Universidade. 
A finalidade do convênio entre a UEMG/POLITO/FAPEMIG é o de formar doutores aptos a 
colaborarem com os programas de “stricto sensu” da UEMG, qualificar e aumentar a massa 
crítica do seu corpo docente, bem como aumentar o percentual de professores doutores no 
âmbito da Universidade. 
O convênio se alinha à proposta de apoio do Governo do Estado de Minas Gerais para 
qualificar e reter os talentos que atuam no âmbito acadêmico, científico, tecnológico e da 
inovação no Estado de Minas Gerais. 
 
2 – Dos parceiros: 
O Doutorado de Pesquisa em Sistema de Produção e Desenho Industrial (design) do 
Politécnico di Torino – POLITO. 
Os Doutorados de Pesquisa (Ph.D) da Itália constituem o momento mais alto de qualificação no 
percurso formativo universitário, formando gerações futuras de cientistas, professores e 
pesquisadores aptos a promover e disseminar o conhecimento  e a inovação tanto no âmbito 
acadêmico-científico como aquele destinado às instituições público-privadas. 
As cinco linhas de pesquisa do programa de doutorado do Politécnico di Torino são: 

1. Estudos da produção tecnológica, processos e comportamentos dos materiais 
metálicos tradicionais e inovativos; 

2. Processo de fabricação de componentes com materiais inovativos aplicados à 
industria biomédica; 

3. Gestão da inovação do ciclo de vida dos produtos (design para a sustentabilidade 
sócio-ambiental); 

4. Cultura do design; 
5. Gestão do sistema de produção para bens e serviços industriais. 
 

3 – Das atribuições: 
O Instituto Politécnico di Torino assume, dentro do acordo assinado, reservar 09 (nove) vagas 
para professores da Universidade do Estado de Minas Gerais no Curso de Doutorado em 
Sistema de Produção e Desenho Industrial (design) sendo que 03 (três) vagas serão para o 
ano acadêmico 2009, três para 2010 e 03 (três) para 2011. 
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG, disponibilizará 
recursos financeiros para a manutenção dos candidatos selecionados durante o percurso 
formativo do doutorado, ficando a mesma encarregada de prover os candidatos selecionados 
dos benefícios de bolsa de estudo no exterior. 
Caberá à UEMG compor a banca examinadora e promover o processo seletivo dos candidatos, 
para posterior envio de lista contendo o nome e a pontuação dos quatro primeiros selecionados 
que servirá de base para a escolha definitiva e inquestionável, por parte do POLITO, dos três 
candidatos definitivamente selecionados. 
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4 - Requisitos e condições para os candidatos: 
O primeiro quesito a ser observado é que os candidatos a freqüentarem o Doutorado de 
Pesquisa em Sistema de Produção e Desenho Industrial (Design), através deste convênio, 
sejam professores ativos, quer efetivos, quer efetivados, da Universidade do Estado de Minas 
Gerais – UEMG, pertencentes a uma das seguintes unidades: Escola de Design, Escola 
Guignard e Faculdade de Engenharia de João Monlevade – FAENGE. A escolha destas 
Unidades se justifica pela afinidade entre os cursos existentes nas mesmas e as cinco linhas 
de pesquisas do programa de doutorado do Politécnico de Torino, mencionadas no início deste 
edital. Além dessa condição, o candidato deverá: 
a) ser brasileiro, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente no Brasil; 
b) possuir título de mestre; 
c) ter proficiência em idioma requerido para o curso (italiano ou inglês); 
d) que não esteja com tempo inferior a 14 anos para se aposentar; 
e) não acumular a presente bolsa com outras bolsas   
    concedidas por qualquer agência de fomento nacional. 
 
5 -  Duração: 
A duração da bolsa segue a duração do curso, sendo de 36 (trinta e seis) meses, prorrogáveis, 
no máximo por mais 12 (doze) meses, totalizando 48 (quarenta é oito) meses, mediante 
justificativa do bolsista e parecer do professor orientador e dos professores coordenadores 
UEMG/POLITO responsáveis pela parte acadêmica do convênio entre as instituições.  
A bolsa será concedida, inicialmente, por 12 meses, estando a sua renovação condicionada à 
análise de solicitação de renovação a ser formulada, anualmente, pelo candidato, 
acompanhada de relatório e da documentação definida pela UEMG e FAPEMIG, conforme 
calendário estabelecido pelas mesmas. 
  
6 – Benefícios: 
Os três candidatos aprovados no final do processo terão acesso a: 
a) passagem aérea de ida é volta em classe econômica; 
b) auxilio instalação; 
c) seguro saúde; 
d) taxas escolares; 
Obs: Os benefícios serão calculados de acordo com a tabela da FAPEMIG em vigor, que 
segue a mesma tabela do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico – 
CNPq. 
Adicionalmente, poderá ser concedido 
e) apoio à pesquisa de campo no Brasil. Este apoio somente poderá ocorrer após o segundo 
ano completo de atividade no doutorado no exterior, e por um período máximo de três meses. 
Poderá ser concedido apenas quando a referida pesquisa no país estiver prevista, como 
essencial, no plano de trabalho, para possibilitar a coleta e tratamento de dados ou o 
desenvolvimento parcial de tese cuja aplicação preveja ações locais no país. Durante esse 
período, prevalecerá o pagamento da bolsa nos mesmos valores pagos a bolsista de doutorado 
no país. 
 
7 -  Documentos indispensáveis para inscrição: 
- 04 copias do currículo atualizado, em português (modelo Plataforma Lattes); 
- 01 copia do currículo atualizado, traduzido para o inglês; 
- Copia do diploma e histórico escolar do mestrado, em português; 
- copia do diploma e histórico escolar do mestrado com tradução juramentada 
  em italiano; 
- declaração assinada pelo candidato de que: 

Nos próximos 12 anos, contados do início do afastamento, não integralizará o tempo mínimo  
necessário para a aposentadoria; 
Caso selecionado, estará disponível para iniciar as atividades na Itália, em dezembro/2009; 
Cumprirá integralmente os quesitos determinados  pelo POLITO para a obtenção do grau de 
doutor. 
Termo de compromisso assinado pelo candidato de que, caso selecionado, após o retorno 
do curso, permanecerá na instituição pelo menos o dobro do tempo de duração do 
afastamento, em meses, no regime de trabalho semanal que for determinado pela instituição. 
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Documentação comprobatória de capacidade de leitura, escrita e fala da língua italiana 
ou inglesa. Para esse fim, serão considerados: 

- Comprovante de capacidade de leitura, escrita e fala da língua italiana ou Inglesa a ser obtido 
através de exame aplicado por professores do Instituto Luziana Lanna Idiomas, conveniada 
com a UEMG para este fim. 
Serão aceitos como documentos de proficiência de língua, as comprovações obtidas até o ano 
de 2008 da língua italiana emitidos pelo consulado italiano em Belo Horizonte (aproveitamento 
mínimo de 60%) ou de língua inglesa comprovado através do teste TOEFL (Test of English as 
a Foreign Language),  com  resultado mínimo de 79-80 pontos se executado pela Internet ou 
550 pontos se presencial emitido pelo ICBEU ou ainda com mínimo de 6 pontos quando 
emitido pelo IELTS (International English Language Test). 
 Observação: Os testes de proficiência em Inglês ou Italiano deverão ser agendados com  
antecedência. 
 
Qualquer que seja a alternativa escolhida pelo candidato, os custos da realização da avaliação 
correm por conta do candidato e a documentação de proficiência deverá ser emitida há menos 
de dois anos. 
- Plano de trabalho compatível com o tempo de permanência do bolsista no 
  exterior contendo no mínimo. 

a) introdução; 
b) definição de uma das 05 (cinco) linhas de pesquisa ofertadas pelo 

     programa de doutorado em Sistema de Produção e Desenho 
     Industrial (Design) do POLITO;  
 c) objetivos e metas (genéricos e específicos) da pesquisa e sua 

    importância para a comunidade de referência afim ao tema proposto, 
         para o Brasil, Minas Gerais e para a Universidade  do Estado de 
               Minas Gerais – UEMG; 

d) procedimentos metodológicos; 
e) relevância da pesquisa e fatores inovadores apresentados; 

 f) fases da pesquisa bem definidas e cronograma das atividades; 
g) resultados esperados e sua aplicação; 

 h) referencia bibliográfica. 
Observação: Caso o candidato venha a ser selecionado, a proposta de trabalho apresentada 
durante o processo seletivo será submetida à POLITO, estando sujeita às modificações que 
forem indicadas por aquela instituição e, em especial, pelo orientador. 
 
8 -  Da inscrição e entrega da documentação:  
As inscrições dos candidatos, bem como a entrega de toda documentação solicitada para 
avaliação por parte da comissão examinadora, deverão ser feitas do dia 9 de maio ao dia 8 de 
julho de 2011, junto à Pro-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, no prédio da Reitoria da 
UEMG, situado na Rua Rio de Janeiro n.1801, Bairro Lourdes, Belo Horizonte – MG, durante o 
horário de expediente. 
O material deverá ser entregue em envelope individual com as seguintes indicações:  
- Convênio POLITO/UEMG - Programa de Doutorado em Sistema de Produção 
  e Desenho Industrial (design). Nome do Candidato; 
- Nome completo do candidato; 
- Unidade da Uemg em que trabalha; 
- Linha de pesquisa escolhida.  
 
9 – Do processo seletivo: 
Os candidatos serão selecionados em primeira instância por uma comissão avaliadora 
composta de 03 (três) professores doutores de reconhecida experiência, designados pelo 
Magnífico Reitor, que considerará os elementos presentes na documentação que consta do 
item 7. 
A comissão examinadora, após analise da documentação solicitada aos candidatos, definirá 
uma lista de 04 (quatro) nomes de candidatos melhor classificados e enviará ao Instituto 
Politécnico di Torino, para a definição em segunda e última instância, os 03 (três) candidatos 
que freqüentarão o Doutorado de Pesquisa em Sistema de Produção e Desenho Industrial 
(design) naquela universidade. 
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10 - Cronograma do processo seletivo: 
 

Inscrição De 9 de maio a 8 de julho de 2011 

Processo Seletivo Agosto/2011 

Divulgação do resultado Setembro/2011 

Apresentação ao programa Dezembro/2011 

  O Calendário do Processo Seletivo será divulgado no site da UEMG (www.uemg.br). 
 
11 - Esclarecimentos e dúvidas: 
 Maiores esclarecimentos e dúvidas deverão ser encaminhadas ás seguintes pessoas 
conforme o assunto a ser tratado: 
a) Dúvidas sobre o programa de doutorado, linhas de pesquisa e formato do curso: por e-mail 

ao Prof. Dr. Luigi Bistagnino luigi.bistagnino@polito.it pelo POLITO (Itália) e Prof. Dr. 
Dijon Moraes Junior dijon.moraes@uemg.br pela UEMG (Brasil), responsáveis pela 
coordenação do programa; 

b) Dúvidas quanto a situação funcional do professor candidato, licença, afastamento e 
avaliação anual de renovação, quanto a valores da bolsa e demais benefícios, direitos e 
deveres do bolsista:  ao Sr. Eduardo Reis eareis43@yahoo.com.br, funcionário da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

 
 
Belo Horizonte, 06 de maio de 2011. 
 
Prof. Dijon Moraes Junior 
Reitor 
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