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EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL NO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA PÚBLICA (PPGPGP) 

DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) - CÂMPUS CURITIBA 

A Comissão de Seleção designada para avaliar as candidaturas à realização de estágio pós-
doutoral no Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública da UTFPR 
em 2021, conforme o Edital 06/2020, vem tornar público que fica aprovada a solicitação do 
candidato Christian Scapulatempo Strobel, para o desenvolvimento das atividades previstas na 
proposta de pesquisa intitulada "Estudo da viabilidade técnica, econômica e ambiental de 
um dispositivo de extração de água do ar atmosférico e de separação de gases para pu-
rificação do biometano para o desenvolvimento de comunidades isoladas ", com as se-
guintes ressalvas: 
 
- O candidato precisa ajustar seu projeto de modo que o estudo de viabilidade e a implementação 
em comunidades isoladas se torne central, uma vez que o desenvolvimento do protótipo (que 
ocupa a maior parte, senão a totalidade, da fundamentação, dos objetivos, dos métodos e do 
cronograma), não tem qualquer aderência às áreas de atuação do PGP. Mais especificamente, 
é necessário: 

- Reenquadrar os objetivos e as justificativas da proposta, de modo que se inclua, quando não 
estiver presente, argumentos relacionados especificamente aos objetivos e áreas de atuação do 
PPGPGP; 

- Complementar a fundamentação teórica (inclusive nas referências) com a discussão pertinente 
aos temas de Governança Pública e Desenvolvimento Regional; 

- Descrever com mais detalhamento os métodos a serem empregados in loco para "a utilização 
de tais dispositivos em comunidades isoladas", bem como os indicadores a serem utilizados na 
aferição dos "incentivos para o desenvolvimento local"; 

- Ajustar o cronograma de modo que (a) o item " Análise de resultados e do impacto sócio 
ambiental para regiões brasileiras" seja mais significativo que as etapas de concepção e 
desenvolvimento do protótipo e (b) inclua as etapas de implementação na comunidade teste e a 
consequente avaliação dos impactos; 

- Enfatizar, nos resultados esperados, aspectos associados ao desenvolvimento das 
comunidades isoladas; 
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