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ANNEX - EDITAL # 141/2021 
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Process # 23067.047803/2021-91 
Esse ANEXO possui informações importantes sobre como obter 
os formulários para desenvolver o Plano de Trabalho e o 
Projeto de Pesquisa dos candidatos, bem como sobre as 
atividades a serem desenvolvidas pelos candidatos aprovados 
no processo seletivo. 

This ANNEX has important information about how to obtain the 
forms to develop the candidates' Work Plan and Research 
Project, as well as about the activities to be developed by the 
candidates approved in the selection process. 

Os documentos mencionados nas alíneas "b" (CV), “c” (Plano 
de Trabalho) e “d” (Projeto de Pesquisa) do item 4 do Edital 
podem estar em português ou inglês. 
 
Para os documentos “c” (Plano de Trabalho) e “d” (Projeto de 
Pesquisa), os candidatos ao processo seletivo devem utilizar os 
formulários disponíveis em:  
 
https://caen.ufc.br/pt/cea-eideia-ufc-formularios-para-
selecao-publica-de-professores-visitantes/ 

The documents referred to in lines "b" (CV), "c" (Work Plan) and 
"d" (Research Project) of item 4 of the Edital might be either in 
Portuguese or English. 
 
For documents "c" (Work Plan) and "d" (Research Project), the 
candidates to the selection process must use the templates 
available at: 
 
https://caen.ufc.br/pt/cea-eideia-ufc-formularios-para-
selecao-publica-de-professores-visitantes/ 

O Plano de Trabalho e o Projeto de Pesquisa na área do setor 
de estudo, objeto desta seleção, deve ser detalhado e alinhado 
ao Plano Estratégico do CEA/EIDEIA - https://caen.ufc.br/wp-
content/uploads/2021/11/plano-estrategico-cea-eideia-
completo-04-finaltrad.pdf, fazendo constar explicitamente em 
seus textos e se comprometendo em cumprir, no mínimo, a 
seguinte produção: 
 
A) Proferir palestras/seminários presenciais no 

CEA/EIDEIA sobre temas de interesse científicos, 
empresariais e/ou sociais relacionados ao programa 
de pesquisa interdisciplinar do respectivo setor de 
estudo; 

B) Escrever 2 (dois) trabalhos de produção intelectual em 
co-autoria com pesquisadores(as) do CEA/EIDEIA; 

C) Co-desenvolver com pesquisadores(as) do CEA/EIDEIA 
e outros(as) um projeto de pesquisa, em inglês, 
incluindo orçamento detalhado, cronograma e 
estratégia de submissão a agências financiadoras; 

D) Ministrar um minicurso com carga horária entre 20 e 
40 horas, presencial no CEA/EIDEIA, em tema desse 
setor de estudo para a comunidade da UFC e demais 
interessados; 

E) Apresentar Relatório Técnico-Analítico Final. 

The Work Plan and the Research project in the area of the study 
sector referred to in this selection process must be detailed and 
in line with the CEA/EIDEIA’s Strategic Plan - 
https://caen.ufc.br/wp-content/uploads/2021/11/plano-
estrategico-cea-eideia-completo-04-finaltrad.pdf, and must 
undertake at least to: 
 
 
A) Deliver on-site lectures/seminars on topics of 

scientific, corporate and/or social interest related to 
the interdisciplinary research program of the 
respective study sector; 

B) Write two (2) intellectual production papers in co-
authorship with CEA/EIDEIA researchers; 

C) Develop, jointly with CEA/EIDEIA researchers and 
others, a research project in English, including 
detailed budget, schedule, and submission strategy to 
financing agencies; 

D) To teach an on-site, 20- to 40-hour minicourse at 
CEA/EIDEIA on a topic of this study sector to the 
University’s community and other interested parties; 

E) Present a final Technical-Analytic Report.  

Por favor, não hesite em entrar em contato com o Prof. José 
Raimundo Carvalho (Diretor do CEA/EIDEIA), josecarv@ufc.br , 
se você tiver dúvidas ou precisar de esclarecimentos sobre 
qualquer assunto relativo ao Edital. 
 
Fortaleza, 28 de dezembro de 2021 

Please do not hesitate to contact Prof. José Raimundo Carvalho 
(CEA/EIDEIA Director), josecarv@ufc.br , if you have any 
questions or need clarification on any subject regarding the 
Edital. 
 
Fortaleza, 28 December 2021 

 

 

Prof. José Raimundo Carvalho 

Diretor do CEA/EIDEIA – CEA/EIDEIA Director 
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