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SELEÇÃO de BOLSISTA  
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(PPGA-DEE-UEL/UTFPR-CP) 
 

 

 

Edital SELEÇÃO 1 BOLSISTA PÓS-DOC  CAPES no. 16/2022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO 
(PDPG) - PÓS-DOUTORADO ESTRATÉGICO APOIO AOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EMERGENTES 

- PERÍODO de Concessão: setembro 2022 a Agosto de 2023 (12 meses, 1ª Bolsa). 

-  As duas bolsas de Pós-Doutorado serão implementadas de maneira escalonada, sendo que a primeira bolsa deve ser 
implementada a partir do início do projeto aprovado pela CAPES, e a segunda bolsa, no segundo ano de execução 
do projeto. 

- Poderão ser beneficiários das bolsas de Pós-Doutorado doutores titulados há no máximo 5 anos, a contar da data da 
implementação da bolsa. 

- O Bolsista de Pós-Doc selecionado deve desenvolver as atividades em regime de dedicação exclusiva, 40 hs/semana. 

- É vedada a concessão de bolsas para docentes que integram a estrutura da mesma Instituição de Ensino Superior 
responsável pela submissão do projeto. 



                                                                                                        

Edital CAPES no. 16/2022 – PDPG - PÓS-DOUTORADO ESTRATÉGICO APOIO AOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EMERGENTES/CONSOLIDAÇÃO 
PPGA-DEE-UEL/UTFPR – Programa de Pós-Graduação Associado em Engenharia Elétrica UEL/UTFPR (Doutorado) 

2 

 EDITAL SELEÇÃO BOLSISTA  
PÓS-DOC ESTRATÉGICO -- PPGA-DEE-UEL/UTFPR-CP 

 

1.  Programa de Pós-Graduação Stricto sensu Acadêmico em Rede da UEL/UTFPR:  
 PPGA-DEE-UEL/UTFPR – Programa de Pós-Graduação Associado em Engenharia Elétrica UEL/UTFPR 

Programa em Rede (Associado) 
Nome: ENGENHARIA ELETRICA      Web Page: http://www.uel.br/pos/dee 
Código: 40002012171P9 
Área Básica: ENGENHARIA ELÉTRICA (30400007) 
Área de Avaliação: ENGENHARIAS IV 
Modalidade: ACADÊMICO 
Início de Funcionamento: 01/07/2016 
Nome do Programa: ELECTRICAL ENGINEERING DOCTORATE PROGRAM 
Universidades:  UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL) Londrina, Paraná 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR), Cornélio Procópio, PR 

 

2. Valor da Bolsa, Reserva Técnica 
 O PPGA-DEE-UEL/UTFPR selecionará e concederá 01 (uma) bolsa de pós-doutorado estratégico (PDPG) no valor 
de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) mensais1 pelo período máximo de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data da contratação pela CAPES, para a linha de pesquisa TELECOMUNICAÇÕES. 

Será destinado um valor mensal adicional de até R$ 2.000,00 referente à Reserva Técnica para despesas de 
custeio referente ao projeto de pesquisa a ser desenvolvido pelo Bolsista de pós-doutorado (PD). São 
consideradas despesas de custeio (pessoa física e jurídica): 

a) Serviços de terceiros - pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção e serviços 

de terceiros, pessoa física ou jurídica, de caráter eventual; 

b) Material de consumo, componentes e/ou peças de reposição de equipamentos, instalação, recuperação e 
manutenção de equipamentos; 

c) Passagens nacionais e diárias (limitados a 20% dos recursos de custeio) para a participação em eventos 
acadêmicos e científicos; Missões relacionadas ao desenvolvimento do projeto; Participação em bancas de 
dissertações e teses, exclusivamente relacionadas ao projeto aprovado. 

 

3. Tema de Pesquisa 
A bolsa PD do presente edital terá foco no desenvolvimento de pesquisa em tópicos específicos que visam à 
produção de dados e análises científicas que contribuam para ações estratégicas do Programa PPGA-DEE-
UEL/UTFPR na seguinte temática prioritária aderente:  

SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES B5G, CIDADES INTELIGENTES E APRENDIZAGEM DE MÁQUINAS 

Supervisor do Projeto de PD: Prof. Dr. TAUFIK ABRÃO 

 

 

 
1Conforme ANEXO I - VALORES DE MENSALIDADES TABELA 2 - BOLSAS NO PAÍS, constante da Portaria CAPES no. 1 de 03 Janeiro de 2020 e publicada no DOU 
de 07/01/2020, seção 1, pág. 29 à 30 https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/07012020-portaria-1-estabelece-as-modalidades-de-bolsas-de-estudos-
no-exterior-e-no-brasil-pdf  
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4. Ações Previstas na Execução do PÓS-DOUTORADO ESTRATÉGICO na Temática Aderente  
o Elaboração e ampla divulgação de edital de seleção do bolsista pós-doc, propiciando a seleção imparcial do 

candidato mais apropriado a desenvolver atividades em consonância com o planejamento do Programa 

o Proporcionar ao pós-doutorando uma estrutura adequada de trabalho, utilizando a infraestrutura já 
pertencente ao Programa, que conta com laboratórios e estações de trabalho apropriadas. 

o Incentivar o pós-doutorando para o desenvolvimento de trabalhos colaborativos na temática aderente com 
discentes de doutorado, mestrado e/ou graduação, seja no papel de tutor ou na co-autoria de trabalhos 
acadêmicos; 

o Apresentar os resultados do trabalho de pesquisa, parciais ou completos, na temática aderente à 
comunidade acadêmica; 

o Oportunizar ao pós-doutorando a participação na composição de bancas de trabalhos de conclusão G/M/D; 

o Motivar a produção de resultados técnicos na temática aderente e potencialmente objeto de proteção por 
Patente de Invenção, Modelo de Utilidade, Software ou qualquer outra forma de proteção dos direitos de 
Propriedade Intelectual; 

o Apoiar a disseminação dos resultados em periódicos de alto fator de impacto na área e temática aderente 
do Programa. 

o Realizar a apresentação dos resultados do projeto nos seminários e conferências 

o Apresentar relatório semestral com a descrição das atividades e do cumprimento dos objetos propostos no 
Plano de Pesquisa do Bolsista. 

o Promoção do aumento da eficácia do PPG quanto à formação de mestres e doutores, aumento qualitativo 
e quantitativo da produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes ao PPG; 

o Ampliação da produção do conhecimento e da produção científica na temática aderente por meio de 
bolsistas de Pós-Doutorado, com apoio ao desenvolvimento de projetos inovadores em áreas estratégicas, 
especificamente na temática aderente. 

o Oportunizar o aperfeiçoamento de jovens doutores por meio da atuação na pesquisa e ensino técnico 
especializado em áreas estratégicas para o país, especificamente sob a temática SISTEMAS DE 

TELECOMUNICAÇÕES B5G, CIDADES INTELIGENTES E APRENDIZAGEM DE MÁQUINAS. 

o Promoção da integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa e desenvolvimento 
profissional relacionados à área de conhecimento do programa, com vistas ao desenvolvimento do 
Programa de Pós-Graduação, especificamente PPGs em Engenharia Elétrica nacionais e parecerias com 
grupos de pesquisa (inter)nacionais associados a Programas de pós-graduação stricto sensu em Engenharia 
Elétrica 

o Ampliar o conhecimento, a produção científica e a adoção de tecnologias no contexto dos grupos de 
pesquisa e de formação de doutores no contexto do PPGA-DEE-UEL/UTFPR em áreas estratégicas, com real 
potencial e condições de se tornar um Programa stricto sensu acadêmico consolidado. 

 

5. Elegibilidade 
§ O candidato a bolsista PDPG CAPES deve possuir o título de doutor, obtido em Programa de Pós-Graduação 

reconhecido, nacionais e/ou estrangeiros. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá 
ser aceito pela Comissão de Seleção responsável pela respectiva bolsa neste processo seletivo. 

§ Poderão inscrever-se candidatos brasileiros ou estrangeiros. 
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§ Os candidatos estrangeiros devem ter ciência de que, se selecionados, deverão apresentar no ato da 
assinatura do termo de outorga: Visto Temporário para pesquisa ou Mercosul, autorização de residência e 
cópia da Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM), obtida junto à Polícia Federal no Brasil. 

§ Só participará do processo seletivo o candidato que reunir a documentação completa. 

§ Poderão ser beneficiários das bolsas de Pós-Doutorado doutores titulados há no máximo 5 anos, a contar da 
data da implementação da bolsa. 

§ O Bolsista de Pós-Doc selecionado deve desenvolver as atividades em regime de dedicação exclusiva, 40 
hs/semana. 

§ É vedada a concessão de bolsas para docentes que integram a estrutura da mesma Instituição de Ensino 
Superior responsável pela submissão do projeto. 

§ As bolsas concedidas serão pagas diretamente ao beneficiário através do Sistema de Controle de Bolsas e 
Auxílios (SCBA, https://scba.capes.gov.br). Após a implementação das bolsas no SCBA-CAPES não serão 
permitidas substituições de bolsistas. 

§ Adicionalmente, no Plano de Pesquisa o candidato deverá indicar, em seção específica, os resultados 
esperados de maneira circunstanciada e descritiva, observando o caráter singular de seu projeto e em 
consonância às respostas que serão dadas aos problemas científico-tecnológicos associados à temática 
aderente SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES B5G, CIDADES INTELIGENTES E APRENDIZAGEM DE MÁQUINAS. 

 

6. Inscrição 
a) Ao se inscrever, o candidato assume, sob as penas da lei, conhecer as instruções específicas do Processo 

Seletivo e possuir os documentos comprobatórios para satisfação das condições exigidas deste edital. 

b) As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o 
PPG do direito de excluir do concurso, mesmo que tenha sido aprovado em todas as provas, independente de 
qualquer aviso ou diligência, aquele que fornecer dados comprovadamente inverídicos, cabendo, neste caso, 
ampla defesa. 

c) A documentação deve estar completa, caso contrário o candidato será automaticamente excluído do processo 
seletivo,  

d) A documentação completa deve ser organizada em um único arquivo PDF e encaminhada ao e-mail 
taufik@uel.br com cópia à Secretaria do PPGA-DEE-UEL (spgctu@uel.br) e Coordenação do Programa 
(leonimer@uel.br) no período de inscrição estabelecido. 

e) A inscrição somente será homologada mediante confirmação, pelo PPG, da documentação exigida. O 
candidato deve manter a salvo o comprovante de recebimento da documentação. 

Documentação exigida: 

a) Ficha de Inscrição (Anexo I deste Edital), com indicação de aderência à temática de pesquisa SISTEMAS DE 

TELECOMUNICAÇÕES B5G, CIDADES INTELIGENTES E APRENDIZAGEM DE MÁQUINAS 

b) Currículo Lattes (CNPq) atualizado, no formato PDF seguida da Produção Científica com comprobatórios Anexo 
II deste Edital; 

c) Cópia do diploma de doutorado; caso ainda não o possua, apresentar declaração que comprove a concessão 
do título; 

d) Histórico Escolar do Doutorado (frente e verso) 

e) Cópia da carteira de identidade ou Carteira Nacional de Habilitação. Se estrangeiro, cópia de Passaporte; 

f) Plano de Pesquisa a ser desenvolvido pelo bolsista, o qual deverá estar vinculado à temática SISTEMAS DE 

TELECOMUNICAÇÕES B5G, CIDADES INTELIGENTES E APRENDIZAGEM DE MÁQUINAS. O Anexo III contém uma descrição da 
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temática aderente no contexto do PPGA-DEE-UEL/UTFPR.  O Plano de Pesquisa deve conter elementos 
mínimos em conformidade ao sugerido no Anexo IV. O Projeto deverá obrigatoriamente ser desenvolvido sob 
a temática aderente aprovada pela CAPES, Edital 16/2022 PDPG – PÓS-DOUTORADO ESTRATÉGICO. 

7. Critérios de Seleção 
a) Os candidatos receberão nota de 0 (zero) a 10 (dez) e serão classificados em ordem decrescente de nota. As 

notas serão atribuídas a partir da Avaliação Curricular (40% da nota) e da avaliação e arguição do Plano de 
Pesquisa proposto pelo candidato (60% da nota). 

b) Ao final da seleção, caso haja empate entre candidatos, o critério de desempate será a pontuação mais alta 
obtida na avaliação e arguição da proposta; persistindo o empate, o desempate será feito por indicação do 
Coordenador técnico. 

c) A Avaliação Curricular será baseada no Currículo Lattes (CNPq), fornecido pelo Candidato no ato da inscrição, 
e pelo histórico escolar do Doutorado, o qual será pontuado de acordo com os seguintes itens:  

i) Histórico escolar do Doutorado, serão concedidos: 3,0 pontos para média geral 8,6 – 10,0 (ou A); 2,0 
pontos para média geral 7,1 – 8,5 (ou B) e 1,0 ponto para média geral 5,0 – 7,0 (ou C);  

ii) Estágio em Programa de aperfeiçoamento ao ensino; atividades comprovadas de extensão; participação 
comprovada em projetos de pesquisa; com pontuação máxima igual a 2,0, será concedido 0,5 ponto para 
cada 6 meses (Obs.: deixar evidente cada atividade no Currículo Lattes);  

iii) Trabalhos apresentados em reuniões científicas em áreas correlatas à bolsa pleiteada, com pontuação 
máxima de 2,0; será concedido 0,3 ponto por trabalho completo, 0,2 ponto por resumo expandido ou 0,1 
ponto por resumo;  

iv) Produção técnica (produto, processo ou técnica, patente, registro, aplicativo, software), com pontuação 
máxima de 2,0; será concedido 0,5 ponto para cada item;  

v) Artigos publicados ou aceitos para publicação, ambos em periódicos indexados, com pontuação máxima de 
3,0, será concedido 1,0 ponto por artigo em periódico com IF>3,5 e 0,5 ponto em periódico com 1,5<IF<3,5;  

vi) Livro ou capítulo de livro internacional com ISBN na área de Engenharia Elétrica, com pontuação máxima de 
1,0, sendo concedido 0,5 ponto para cada item. 

d) A arguição dos candidatos ao PD será realizada de forma presencial e quando solicitado pelo candidato 
residente fora da região metropolitana de Londrina poder ser realizada de forma virtual (vídeo-conferência, G-
Meet), agendada no período de seleção estipulado pelo Cronograma presente neste Edital, em data e horário 
definidos pelo presidente da Comissão de Seleção e informados pelo e-mail fornecido pelo candidato no 
formulário de inscrição. A arguição será conduzida pela Comissão de Seleção, composta por especialistas na 
temática de pesquisa. A Comissão de Seleção avaliará a maturidade do candidato na pós-graduação, 
conhecimento em sua área de atuação e seu potencial com relação ao Plano de Pesquisa proposto. Fica a 
critério do Coordenador do PPGA-DEE-UEL/UTFPR solicitar a participação de outros membros para esta 
atividade. A nota da avaliação será atribuída pelos membros da Comissão Seleção de Bolsista, presidida pelo 
Coordenador Técnico-Científico do Projeto. 

 

8. Disposições Gerais 
§ Os projetos deverão ser realizados nos Laboratório de Telecomunicações e Processamento de Sinais, 

Campus Perobal, Universidade Estadual de Londrina (http://www.uel.br/pos/deel/). 

§ Para melhor adequação aos objetivos do Programa PDPG - PÓS-DOUTORADO ESTRATÉGICO, o Plano de 
Pesquisa originalmente encaminhado pelo candidato poderá ser modificado pelo supervisor. 

§ O apoio da CAPES deverá ser mencionado em todo material de divulgação dos projetos e nas publicações 
geradas. 



                                                                                                        

Edital CAPES no. 16/2022 – PDPG - PÓS-DOUTORADO ESTRATÉGICO APOIO AOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EMERGENTES/CONSOLIDAÇÃO 
PPGA-DEE-UEL/UTFPR – Programa de Pós-Graduação Associado em Engenharia Elétrica UEL/UTFPR (Doutorado) 

6 

9. Obrigações dos bolsistas 
Os bolsistas deverão: 

o Cumprir as atividades previstas no plano de trabalho, com dedicação exclusiva (40hs/semana). 

o Manter o cadastro ativo no Programa de Pós-Doutorado na PROPPG/UEL durante o período de vigência 
da bolsa. 

o Apresentar relatório de atividades sempre que solicitado pelo supervisor. 

o Entregar relatório de atividades circunstanciado até 30 dias após o fim da vigência da bolsa ou após a 
solicitação de encerramento antecipado, se aplicável, sob pena de obrigatoriedade de restituição dos 
recursos. 

o Em caso de solicitação de prorrogação, o relatório de atividades deverá ser entregue em até 45 dias antes 
da data prevista para o encerramento da bolsa. 

o Ter disponibilidade, quando cabível, para realizar até 1 mês de estágio no país ou no exterior em Centro 
de Referência na Temática aderente. Propostas de estágio deverão ser submetidas pelo supervisor à 
Coordenação do PPGA-DEE-UEL/UTFPR, para análise de mérito. 

 

10. Prorrogação 
§ A bolsa PD poderá ser prorrogada por até 12 (doze) meses, a critério do PPGA-DEE-UEL/UTFPR e de 

acordo com a disponibilidade de recursos. 

§ O pedido de prorrogação, devidamente justificado, deverá ser encaminhado pelo supervisor à 
Coordenação do PPGA-DEE-UEL/UTFPR com antecedência mínima de 45 dias da data prevista para 
encerramento da bolsa. 

§ São condições para a prorrogação o cumprimento das atividades previstas no plano de trabalho e a 
aprovação do relatório de atividades pelo Coordenador Técnico-Científico do Projeto no Tema Aderente. 

§ O bolsista contemplado com a prorrogação deverá entregar novo relatório de atividades até 30 dias após 
o encerramento da prorrogação. 

 

11. Prestação de contas 
§ A utilização dos recursos relativos à Reserva Técnica pelo bolsista será gerenciada pelo Coordenador 

Técnico-Científico do Projeto e pelo Coordenador do PPGA-DEE-UEL/UTFPR. 

§ Para fins de prestação de contas, em até 90 dias após o encerramento da bolsa, o bolsista deverá 
apresentar os seguintes documentos: 

§ Relatório(s) de atividades entregue(s) pelo bolsista e comprovante de aprovação pela Comissão 
Coordenadora do Programa.  

§ Relatório financeiro, composto de: a) Balancete ou demonstrativo financeiro simplificado, com a 
discriminação dos créditos e débitos e apuração do saldo remanescente, com registro da devolução do 
residual, se houver. 

§ Comprovantes de pagamento da bolsa mensal ao bolsista; 

§ Os relatórios de atividades deverão ser apresentados pelo bolsista inicialmente ao seu supervisor e 
posteriormente, após a aprovação do supervisor, à Comissão Coordenadora do Programa PPGA-DEE-UEL.  

§ As prestações de contas que se mantiverem em aberto, excedendo o prazo de entrega determinado 
neste edital, tornam seus responsáveis inelegíveis para os próximos Editais, programas e auxílios 
financeiros coordenados pelo PPGA-DEE-UEL. 
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12. Desligamento 
§ A participação do bolsista poderá ser cancelada a qualquer momento mediante solicitação, devidamente 

justificada, do próprio ou do supervisor, a ser apreciada pela Comissão Coordenadora do PPGA-DEE-UEL.  

§ Caberá ao supervisor comunicar oficialmente o desligamento do bolsista à Coordenação do Programa  

§ Serão causas de desligamento com restituição integral da bolsa: 

Ø a não apresentação ou reprovação de relatório(s) do bolsista; 

Ø o descumprimento do Código de Ética da IES (UEL), verificado por meio de procedimento que 
assegure o contraditório e a ampla defesa. 

 

13. Cronograma 

Divulgação do Edital 29/07/2022* 

Período de Inscrição 08/08/2022 a 27/08/2022 

Seleção dos candidatos* 29/08/2022 a 30/08/2022 

Divulgação dos Aprovados 02/09/2022 

Homologação PROPPG-UEL e CAPES 05/09/2022 a 06/09/2022 

Início das Atividades 06/09/2022 

*O processo seletivo para concessão de bolsa, por parte do PPGA-DEE-UEL/UTFPR, Sede UEL, deverá ocorrer após a divulgação 
do resultado final do Edital CAPES 16/2022 (Final DOU 31/08/2022; Preliminar: 29/07/2022). 

 

14. Comissão de Seleção  
Docentes-pesquisadores atuantes na temática de pesquisa aderente SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES B5G, CIDADES 

INTELIGENTES E APRENDIZAGEM DE MÁQUINAS. 

 

MEMBRO ESPECIALIDADE PROGRAMA PQ-CNPq 
RICHARD DEMO DE SOUZA Wireless Communications, Signal Processing 

UFSC - Federal University of Santa Catarina 
Florianópolis - SC - Brazil 
richard.demo@ufsc.br     

PPG-EE-UFSC 
 

PQ-1C-CNPq  
 

TAUFIK ABRÃO 
(Presidente da Comissão 
de Seleção) 
 

 Telecommunication Systems. Communications and signal 
processing, detection and estimation, massive MIMO, XL-MIMO 
and RIS-based systems, random access protocols, B5G wireless 
systems.             taufik@uel.br  
DEEL-UEL – Dpto. Eng. Elétrica - Universidade Estadual de Londrina 

PPGA-DEE-
UEL/UTFPR; 
PPGEE-EPUSP 

PQ-1D-CNPq  
 

JOSÉ CARLOS MARINELLO 
FILHO 

Optimization and resources allocation in wireless networks, smart 
grids smart cities, random access protocols; resource efficiency. 
UTFPR–CP Eng. Elétrica, jcmarinello@utfpr.edu.br 

PPGA-DEE-
UEL/UTFPR 

-  

 

15. Editais Associados 
CAPES 16/2022 PDPG –PÓS-DOUTORADO ESTRATÉGICO. APOIO AOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EMERGENTES E EM CONSOLIDAÇÃO 

PROPPG-UEL 004/2022 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO: PDPG – PÓS-DOUTORADO 
ESTRATÉGICO 

PPGA-DEE-UEL 05/2022   Edital de Seleção de Bolsista (este edital)  
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Londrina, 25/07/2022 

 

 

 

 

  _____________________________________________ 

Prof. Dr.    TAUFIK ABRÃO 
Vice-Coordenador do Programa, Sede UEL 

Coordenador Técnico-Científico do Projeto no Tema Aderente:  

SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES B5G, CIDADES INTELIGENTES E APRENDIZAGEM DE MÁQUINAS 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Prof. Dr.    LEONIMER FLÁVIO DE MELO 

Coordenador do Programa de Doutorado Associado 

em Engenharia Elétrica. da UEL/UTFPR-CP 
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA Edital DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PÓS-DOC No 05/2022 

PÓS-DOUTORADO EM SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES B5G, CIDADES INTELIGENTES E 
APRENDIZAGEM DE MÁQUINAS 

 

 
Aderência à temática de pesquisa SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES B5G, CIDADES INTELIGENTES E 

APRENDIZAGEM DE MÁQUINAS: 

 

 
Solicito minha inscrição na seleção de bolsa de Pós-Doutorado, Edital No. 05/2022 do PPGA-DEE-
UEL/UTFPR. Declaro que conheço e aceito as normas estabelecidas para o processo de seleção para 
bolsa Pós-Doutorado em Engenharia Elétrica da UEL. 
Local.      /.   / .  

Assinatura 
Candidato Pós-Doc PDPG 2022 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E MELHORAMENTO 

Edital Nº 04/2019 - PÓS-DOUTORADO 

Anexo I – FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Identificação do Candidato 

Nome completo: 

CPF: R.G.: Órgão emissor: UF Data de emissão: 
 

Data de nascimento: 
 

Nacionalidade: 
 

Sexo: � Masc.  � Fem. Estado civil: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 
 

UF Telefone fixo: 
 

Telefone celular: 

E-mail: 
link do curriculum Lattes: 

Formação Acadêmica 

Nome do Curso de Graduação: 
Instituição: 
País, cidade e unidade federal: 
Ano de finalização: 
Nome do Curso de Mestrado: 
Instituição: 
País, cidade e unidade federal: 
Ano de finalização: 
Nome do Curso de Doutorado: 
Instituição: 
País, cidade e unidade federal: 
Ano de finalização: 

Candidato à Supervisor 
Nome do Supervisor: 
Linha de Pesquisa: 
 

Solicito minha inscrição na seleção de bolsa de Pós-Doutorado, Edital Nº 04/2019 do PPGGM. 
Declaro que conheço e aceito as normas estabelecidas para o processo de seleção para bolsa Pós-
Doutorado do PPGGM da UFES. 

 

Local, data. 

 

Assinatura 
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ANEXO II – AVALIAÇÃO CURRICULAR / TÉCNICO-CIENTÍFICO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA Edital DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PÓS-DOC No 05/2022 
PÓS-DOUTORADO EM SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES B5G, CIDADES INTELIGENTES E 

APRENDIZAGEM DE MÁQUINAS 
 

Ø A Avaliação do Curriculum Vitae será feita com base no CV-Lattes e Documentos Comprobatórios e pelo 
histórico escolar do Doutorado, encaminhados ao PPGA-DEE-UEL/UTFPR no momento da inscrição do 
candidato. 

Ø Somente serão pontuadas as produções declaradas no CV-Lattes. 

Ø A pontuação do Curriculum do Candidato, cujo valor máximo não excederá os 10 pontos, será calculada com 
base em seis itens e respectivos subitens, a saber: 

Ø A Avaliação Curricular será baseada no Currículo Lattes (CNPq), fornecido pelo Candidato no ato da inscrição: 

1. Histórico escolar do Doutorado, serão concedidos:  

a. 3,0 pontos para média geral 8,6 – 10,0 (ou A);  

b. 2,0 pontos para média geral 7,1 – 8,5 (ou B); 

c.  1,0 ponto para média geral 5,0 – 7,0 (ou C);  

2. Estágio em Programa de aperfeiçoamento ao ensino; atividades comprovadas de extensão; participação 
comprovada em projetos de pesquisa; com pontuação máxima igual a 2,0; será concedido: 

a. 0,5 ponto para cada 6 meses (Obs.: evidenciar cada atividade no Currículo Lattes);  

3. Trabalhos apresentados em reuniões científicas em áreas correlatas à bolsa pleiteada, com pontuação máxima 
de 2,0; será concedido: 

a. 0,3 ponto por trabalho completo,  

b. 0,2 ponto por resumo expandido  

c.    0,1 ponto por resumo;  

4. Produção técnica (produto, processo ou técnica, patente, registro, aplicativo, software), com pontuação 
máxima de 2,0; será concedido  

a. 0,5 ponto para cada item;  

5. Artigos publicados ou aceitos para publicação em periódicos indexados, com pontuação máxima de 3,0; será 
concedido: 

a.  1,0 ponto por artigo;  

6. Livro ou capítulo de livro com ISBN internacionais, reportando resultados de pesquisa, com pontuação máxima 
de 1,0, sendo concedido: 

a.  0,5 ponto para cada item. 
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ANEXO III – DESCRIÇÃO DA TEMÁTICA ADERENTE  
no ÂMBITO DO PPGA-DEE-UEL/UTFPR 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA Edital DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PÓS-DOC No 05/2022 
PÓS-DOUTORADO EM SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES B5G, CIDADES INTELIGENTES E 

APRENDIZAGEM DE MÁQUINAS 

1. Temática Aderente e o Contexto da Cooperação em Pesquisa com outros Programas Consolidados 
O Programa de Doutorado Associado em Engenharia Elétrica UEL/UTFPR-CP combina diversidade institucional 
(duas IES com culturas “científicas e tecnológicas” distintas) e grande afinidade nos objetivos de geração de 
conhecimento, formação de recursos humanos altamente qualificados na área tecnológica da Engenharia 
Elétrica: 

Linhas de Pesquisa: 1. MODELAGEM, SIMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS (MSI).  

2. PROCESSAMENTO E CONVERSÃO DE ENERGIA (PCE) 

Temática aderente: SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES B5G, CIDADES INTELIGENTES E APRENDIZAGEM DE 
MÁQUINAS 

o A temática aderente SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES B5G, CIDADES INTELIGENTES E APRENDIZAGEM DE 
MÁQUINAS apresenta carácter inovador e é resultado da evolução da pesquisa conjunta de membros do 
Programa em regime de colaboração científica com outros grupos de pesquisa (inter)nacionais; portanto, 
tal escolha apresenta forte potencial de fortalecimento como instância de produção de conhecimento e 
pesquisa científica e tecnológica no contexto das linhas de pesquisa do Programa. 

o Afinidade de linhas de pesquisa e na formação de mestres de doutores, comprovada pelo histórico de 
parcerias e cooperação científica e acadêmica entre integrantes dos dois Programa de Pós-graduação em 
Engenharia Elétrica da UEL: a) Programa de Mestrado Acadêmico (PPG-EE-UEL) e b) Programa de 
Doutorado Associado (PPGA-DEE-UEL/UTFPR), atestados pela produção científica conjunta nos últimos 
quinze anos (produção de +50 artigos científicos qualificados na grande temática foco desta proposta 
(Sistemas de Telecomunicações), envolvendo docente permanente do programa PPG-DEE-UEL/UTFPR e 
outros PPGs (PPGEE-EPUSP, PPGEE-UFSC, PPG-UTFPR-Curitiba), bem como parcerias estabelecidas com 
grupo de pesquisa internacionais: 

- Grupo Connectivity da Universidade de Aalborg, Dinamarca, liderado pelo prof. Petar Popovski  

- Grupo WiCoNS (Wireless Communications, Networks, and Service) da Universidade de Manitoba (UofM), 
Winnipeg, Canadá, liderado pelo Prof. Ekram Hossain 

o Interesse e oportunidade de formação conjunta de mestres e doutores na temática aderente, nos 
Programas stricto-sensu mencionados acima, dado o carácter tecnológico inovador da temática 
selecionada, com possibiIidade de interação com o setor produtivo, muito relevante e oportuno. 

o Consolidação da rede de pesquisa (inter)nacional e a respectiva ampliação das parecerias internacionais 
em pesquisa, com formação qualificada de doutores no Programa Emergente. A associação a outros 
Programas (inter)nacionais de excelência na formação e produção de resultados de pesquisa na temática 
aderente, permite ao PPGA-DEE-UEL/UTFPR acessar um conjunto de iniciativas de intercâmbios 
(inter)nacionais, propiciando uma rica troca de conhecimentos e experiências, contribuindo para 
melhoria na formação qualificada no programa. Os programas (inter)nacionais consolidados mencionados 
dispõem de vários acordos e parcerias com laboratórios e escolas no exterior, além de receber 
pesquisadores para a realização de palestras e cursos de curta duração. 
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2. Parcerias e Cooperação já Estabelecidas com Grupos de Pesquisa 
O PPGA-DEE-UEL/UTFPR possui atualmente trabalhos de cooperação com diversos grupos de pesquisa, tais 
como UEL, UNESP – Bauru, USP – Politécnica, USP – São Carlos, USP – São Paulo, Unicamp, incluindo grupos 
internacionais, como Universidad de Valladolid – Espanha, Aalborg University – Dinamarca, University of 
Southampton – Inglaterra, University of Manitoba, Canadá, dentre outros. A consistente integração com outros 
grupos de pesquisa nacionais e internacionais será determinante para o desenvolvimento do projeto de 
pesquisa e atuação do pós-doc no período de 2022-2024. Assim, as seguintes ações são propostas: 

o Integrar o bolsista de pós-doc aos trabalhos conjuntos com parceiros do PPGAEE, aprofundando as relações 
pré-existentes com perspectivas de desenvolvimento de novos resultados de pesquisa ou inovação; 

o Auxiliar no desenvolvimento de trabalhos com os atuais parceiros do pós-doc, potencialmente gerando 
novas cooperações para o Programa como um todo; 

o Promover visitas técnicas envolvendo o pós-doc e os membros dos grupos envolvidos nos trabalhos, 
resultando em uma maior integração entre as partes e trazendo benefícios ao Programa como um todo. 

3. Desenvolvimento e Consolidação de Novas Parcerias e Cooperação Científica (Inter)nacional 
Sob a Temática aderente SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES B5G, CIDADES INTELIGENTES E APRENDIZAGEM DE 
MÁQUINAS, o bolsista deverá ser capaz de promover um maior envolvimento de discentes do Programa em 
parcerias e cooperação em pesquisa com grupos de pesquisas nacionais e internacionais com os quais o PPGA-
DEE-UEL/UTFPR mantem colaboração em pesquisa. Esse maior envolvimento em projetos de pesquisa conjuntos 
contribuirá para o aprimoramento da formação dos doutorandos e aumento da produção científica do Programa 
de Pós-Graduação stricto sensu em Rede da UEL/UTFPR.  

É fundamental propor, organizar e conduzir pesquisas em temáticas aderentes e alinhadas aos interesses de 
pesquisa e de inovação dos grupos de pesquisa renomados mundialmente. Compete ao bolsista e aos 
supervisores/orientadores do Programa analisarem as tendências de tópicos de pesquisas promissores 
presentes nesses grupos de pesquisa e alinhados à evolução da temática aderente, identificando as intersecções 
das pesquisas dos doutorandos, bem como estabelecer discussões e potenciais parcerias por meio de convites 
técnicos. Por fim, consolidar as novas parceiras através de colaborações em projetos de pesquisa, seminários e 
outros. 

4. Coordenação do Projeto na Temática Aderente - Programa PPGA-DEE-UEL/UTFPR 
Coordenador Técnico-Científico do Projeto na Área da Temática Aderente:   

Taufik Abrão 

• CV-Lattes: http://lattes.cnpq.br/8709809037223235  

• Ex-Coordenador Geral do Programa PPGA-DEE-UEL/UTFPR (2016 a 2021) 

• Pq-1D do CNPq desde 2016 

Produção Científica do Grupo Telecom 2017-2021 (últimos 5 anos) relacionada à Temática Aderente. 

• O grupo de pesquisa associado conta com diversas iniciativas para o intercâmbio e internacionalização 
de suas atividades, tendo em vista melhoria na formação do pós-graduando; 

• A qualidade do trabalho do grupo e o seu impacto científico/tecnológico podem ser evidenciados 
através dos seguintes índices de produção científica: 

o Dez das quinze disseminações mais relevantes no período (67%) apresentam co-autoria de alunos 
de doutorado ou de mestrado, (co)orientados pelos pesquisadors do grupo no âmbito dos três 
programas de pós-graduação associados (mestrado UEL, doutorado UEL/UTFPR e doutorado PPG-
EPUSP) 
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o As publicações do grupo de pesquisa Telecom-UEL selecionadas a seguir refletem a composição 
típica de co-autorias associadas à produção científica dos grupos de pesquisa do Programa PPGA-
DEE-UEL-UTFPR:  

a) média do número de coautores nas publicações relevantes:  2.6 autores/artigo;  

b) envolvem alunos de pós-graduação e tipicamente um ou dois coautores parceiros de pesquisa. 

c) as publicações apresentam indicativo de colaboração científica com grupos (inter)nacionais. 

o A maioria das publicações relevantes com co-autorias de alunos de pós-graduação é resultado da 
formação de pesquisadores desde sua primeira iniciação científica (IC) na área de sistemas de 
Telecomunicações e temática aderente, de alunos de graduação em EE da UEL e da UTFPR-CP. 

• Resultados científicos e tecnológicos, de formação de recursos humanos especializados, execução e 
gestão de projetos de pesquisa nos últimos cinco anos podem ser confirmados através da produção 
científica e tecnológica Grupo Telecom 2017-2021. No contexto da temática aderente SISTEMAS DE 

TELECOMUNICAÇÕES B5G, CIDADES INTELIGENTES E APRENDIZAGEM DE MÁQUINAS, podemos citar: 

 

 

mimo ), diversidade multiusuário e comunicações sem fio em geral. É Senior Member do IEEE , desde
2012, e membro da Signal Processing Society, da Communications Society, e da Sociedade Brasileira de
Telecomunicações e Processamento de Sinais (SBrT).

8.3 Quinze Principais Publicações – Últimos Cinco Anos

O Coordenador (Proponente) prof. Dr. Taufik Abrão publicou 89 artigos em revistas Qualis A1-A2 (IF>2.6),
uma média ¥ 18 artigos/ano em periódicos e 2 capítulos de livros internacionais no período (2017–2021).
Destas, a maior parte apresenta o mesmo grau de relevância. Destacamos a seguir quinze dessas publicações
recentes, publicadas nos últimos quatro anos, [A]-[P], e igualmente relevantes para o trabalho de pesquisa,
quase todas as produções em regime de colaboração com grupos (inter)nacionais e a todas com co-autoria de
alunos de doutorado/mestrado associados às instituições nas quais o Coordenador atua (UEL e EPUSP).

[A] J. C. Marinello; G. G. O. Brante; R. D. Souza; Taufik Abrão. Exploring the Non-Overlapping Visibility
Regions in XL-MIMO Random Access and Scheduling. IEEE Trans. on Wireless Communications, 2022.
(Qualis-A1). Doi: 10.1109/TWC.2022.3151329 (if=7.016; full paper)

[B] David. W. M. Guerra, T. Abrão. Clustered Double-Scattering Channel Modeling for XL-MIMO with Uniform
Arrays. in IEEE Access, vol. 10, pp. 20173-20186, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3152704. (if=3.367; full
paper)

[C] V. Croisfelt, T. Abrão and J. C. Marinello, "User-Centric Perspective in Random Access Cell-Free Aided by
Spatial Separability,"in IEEE Internet of Things Journal . 2022, doi: 10.1109/JIOT.2022.3151050. (if=9.471;
full paper)

[D] J. H. Souza; A. Amiri ; T. Abrão; E de Carvalho; P. Popovski. Quasi-Distributed Antenna Selection
for Spectral E�ciency Maximization in Subarray Switching XL-MIMO Systems. IEEE Trans. on Vehicular

Technology , v. 70, p. 6713-6725, 2021. doi: 10.1109/TVT.2021.3081462. (if=5.978; full paper)

[E] V. Croisfelt; Souza; A. Amiri; T. Abrão; E de Carvalho; P. Popovski. Accelerated Randomized Methods for
Receiver Design in Extra-Large Scale MIMO Arrays. IEEE Trans. on Vehicular Technology , v. 70, p. 6788-6799,
2021. doi: 10.1109/TVT.2021.3082520. (if=5.978; full paper)

[F] R. T. Kobayashi; T. Abrão. Closed Form Bit Error Probabilities for FBMC Systems. IEEE Trans. on Vehicular

Technology , v. 69, p. 1237-1244, 2020. doi: 10.1109/TVT.2019.2957697. (if=5.978; full paper)

[H] A. E. L. Rivas; N. SILVA; T. Abrão. Adaptive current harmonic estimation under fault conditions for smart
grid systems. ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, v. 183, p. 106276-10691, 2020. (Qualis-A1). doi:
10.1016/j.epsr.2020.106276. (if=3.414; full paper).

[I] M. V. Silva; R. Demo Souza; H. Alves; T. Abrão. A NOMA-based Q-Learning Random Access Method
for Machine Type Communications. IEEE Wireless Communications Letters, v. 9, p. 1720-1724, 2020.
(Qualis-A1). doi: 10.1109/LWC.2020.3002691. (if>4.348; letter).

[J] O. S. Nishimura; J. C. Marinello; T. Abrão. A Grant-based Random Access Protocol in Extra-Large Massive
MIMO System. IEEE Communications Letters, v. 24, p. 2478-2482, 2020. doi: 10.1109/LCOMM.2020.3012586.
(if>3.436; letter).

[K] J. C. Marinello; R. D. Souza; A. Amiri; E. de Carvalho; P. Popovski; T. Abrão. Antenna Selection
for Improving Energy E�ciency in XL-MIMO Systems. IEEE Trans. on Vehicular Technology , v. 69, p.
13305-13318, 2020. doi: 10.1109/TVT.2020.3022708. (if=5.978; full paper).

[L] A.-Sabin Bana; E. de Carvalho; B. Soret; Taufik Abrão; J. C. Marinello; E. G. Larsson; P. Popovski.
Massive MIMO for Internet of Things (IoT) Connectivity. Physical Communication, v. 37, p. 100859, 2019. doi:
10.1016/j.phycom.2019.100859. (if=1.81; full paper).

mimo ), diversidade multiusuário e comunicações sem fio em geral. É Senior Member do IEEE , desde
2012, e membro da Signal Processing Society, da Communications Society, e da Sociedade Brasileira de
Telecomunicações e Processamento de Sinais (SBrT).

8.3 Quinze Principais Publicações – Últimos Cinco Anos

O Coordenador (Proponente) prof. Dr. Taufik Abrão publicou 89 artigos em revistas Qualis A1-A2 (IF>2.6),
uma média ¥ 18 artigos/ano em periódicos e 2 capítulos de livros internacionais no período (2017–2021).
Destas, a maior parte apresenta o mesmo grau de relevância. Destacamos a seguir quinze dessas publicações
recentes, publicadas nos últimos quatro anos, [A]-[P], e igualmente relevantes para o trabalho de pesquisa,
quase todas as produções em regime de colaboração com grupos (inter)nacionais e a todas com co-autoria de
alunos de doutorado/mestrado associados às instituições nas quais o Coordenador atua (UEL e EPUSP).

[A] J. C. Marinello; G. G. O. Brante; R. D. Souza; Taufik Abrão. Exploring the Non-Overlapping Visibility
Regions in XL-MIMO Random Access and Scheduling. IEEE Trans. on Wireless Communications, 2022.
(Qualis-A1). Doi: 10.1109/TWC.2022.3151329 (if=7.016; full paper)

[B] David. W. M. Guerra, T. Abrão. Clustered Double-Scattering Channel Modeling for XL-MIMO with Uniform
Arrays. in IEEE Access, vol. 10, pp. 20173-20186, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3152704. (if=3.367; full
paper)

[C] V. Croisfelt, T. Abrão and J. C. Marinello, "User-Centric Perspective in Random Access Cell-Free Aided by
Spatial Separability,"in IEEE Internet of Things Journal . 2022, doi: 10.1109/JIOT.2022.3151050. (if=9.471;
full paper)

[D] J. H. Souza; A. Amiri ; T. Abrão; E de Carvalho; P. Popovski. Quasi-Distributed Antenna Selection
for Spectral E�ciency Maximization in Subarray Switching XL-MIMO Systems. IEEE Trans. on Vehicular

Technology , v. 70, p. 6713-6725, 2021. doi: 10.1109/TVT.2021.3081462. (if=5.978; full paper)

[E] V. Croisfelt; Souza; A. Amiri; T. Abrão; E de Carvalho; P. Popovski. Accelerated Randomized Methods for
Receiver Design in Extra-Large Scale MIMO Arrays. IEEE Trans. on Vehicular Technology , v. 70, p. 6788-6799,
2021. doi: 10.1109/TVT.2021.3082520. (if=5.978; full paper)

[F] R. T. Kobayashi; T. Abrão. Closed Form Bit Error Probabilities for FBMC Systems. IEEE Trans. on Vehicular

Technology , v. 69, p. 1237-1244, 2020. doi: 10.1109/TVT.2019.2957697. (if=5.978; full paper)

[H] A. E. L. Rivas; N. SILVA; T. Abrão. Adaptive current harmonic estimation under fault conditions for smart
grid systems. ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, v. 183, p. 106276-10691, 2020. (Qualis-A1). doi:
10.1016/j.epsr.2020.106276. (if=3.414; full paper).

[I] M. V. Silva; R. Demo Souza; H. Alves; T. Abrão. A NOMA-based Q-Learning Random Access Method
for Machine Type Communications. IEEE Wireless Communications Letters, v. 9, p. 1720-1724, 2020.
(Qualis-A1). doi: 10.1109/LWC.2020.3002691. (if>4.348; letter).

[J] O. S. Nishimura; J. C. Marinello; T. Abrão. A Grant-based Random Access Protocol in Extra-Large Massive
MIMO System. IEEE Communications Letters, v. 24, p. 2478-2482, 2020. doi: 10.1109/LCOMM.2020.3012586.
(if>3.436; letter).

[K] J. C. Marinello; R. D. Souza; A. Amiri; E. de Carvalho; P. Popovski; T. Abrão. Antenna Selection
for Improving Energy E�ciency in XL-MIMO Systems. IEEE Trans. on Vehicular Technology , v. 69, p.
13305-13318, 2020. doi: 10.1109/TVT.2020.3022708. (if=5.978; full paper).

[L] A.-Sabin Bana; E. de Carvalho; B. Soret; Taufik Abrão; J. C. Marinello; E. G. Larsson; P. Popovski.
Massive MIMO for Internet of Things (IoT) Connectivity. Physical Communication, v. 37, p. 100859, 2019. doi:
10.1016/j.phycom.2019.100859. (if=1.81; full paper).



                                                                                                        

Edital CAPES no. 16/2022 – PDPG - PÓS-DOUTORADO ESTRATÉGICO APOIO AOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EMERGENTES/CONSOLIDAÇÃO 
PPGA-DEE-UEL/UTFPR – Programa de Pós-Graduação Associado em Engenharia Elétrica UEL/UTFPR (Doutorado) 

14 

 

 
 

 

 

mimo ), diversidade multiusuário e comunicações sem fio em geral. É Senior Member do IEEE , desde
2012, e membro da Signal Processing Society, da Communications Society, e da Sociedade Brasileira de
Telecomunicações e Processamento de Sinais (SBrT).

8.3 Quinze Principais Publicações – Últimos Cinco Anos

O Coordenador (Proponente) prof. Dr. Taufik Abrão publicou 89 artigos em revistas Qualis A1-A2 (IF>2.6),
uma média ¥ 18 artigos/ano em periódicos e 2 capítulos de livros internacionais no período (2017–2021).
Destas, a maior parte apresenta o mesmo grau de relevância. Destacamos a seguir quinze dessas publicações
recentes, publicadas nos últimos quatro anos, [A]-[P], e igualmente relevantes para o trabalho de pesquisa,
quase todas as produções em regime de colaboração com grupos (inter)nacionais e a todas com co-autoria de
alunos de doutorado/mestrado associados às instituições nas quais o Coordenador atua (UEL e EPUSP).

[A] J. C. Marinello; G. G. O. Brante; R. D. Souza; Taufik Abrão. Exploring the Non-Overlapping Visibility
Regions in XL-MIMO Random Access and Scheduling. IEEE Trans. on Wireless Communications, 2022.
(Qualis-A1). Doi: 10.1109/TWC.2022.3151329 (if=7.016; full paper)

[B] David. W. M. Guerra, T. Abrão. Clustered Double-Scattering Channel Modeling for XL-MIMO with Uniform
Arrays. in IEEE Access, vol. 10, pp. 20173-20186, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3152704. (if=3.367; full
paper)

[C] V. Croisfelt, T. Abrão and J. C. Marinello, "User-Centric Perspective in Random Access Cell-Free Aided by
Spatial Separability,"in IEEE Internet of Things Journal . 2022, doi: 10.1109/JIOT.2022.3151050. (if=9.471;
full paper)

[D] J. H. Souza; A. Amiri ; T. Abrão; E de Carvalho; P. Popovski. Quasi-Distributed Antenna Selection
for Spectral E�ciency Maximization in Subarray Switching XL-MIMO Systems. IEEE Trans. on Vehicular

Technology , v. 70, p. 6713-6725, 2021. doi: 10.1109/TVT.2021.3081462. (if=5.978; full paper)

[E] V. Croisfelt; Souza; A. Amiri; T. Abrão; E de Carvalho; P. Popovski. Accelerated Randomized Methods for
Receiver Design in Extra-Large Scale MIMO Arrays. IEEE Trans. on Vehicular Technology , v. 70, p. 6788-6799,
2021. doi: 10.1109/TVT.2021.3082520. (if=5.978; full paper)

[F] R. T. Kobayashi; T. Abrão. Closed Form Bit Error Probabilities for FBMC Systems. IEEE Trans. on Vehicular

Technology , v. 69, p. 1237-1244, 2020. doi: 10.1109/TVT.2019.2957697. (if=5.978; full paper)

[H] A. E. L. Rivas; N. SILVA; T. Abrão. Adaptive current harmonic estimation under fault conditions for smart
grid systems. ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, v. 183, p. 106276-10691, 2020. (Qualis-A1). doi:
10.1016/j.epsr.2020.106276. (if=3.414; full paper).

[I] M. V. Silva; R. Demo Souza; H. Alves; T. Abrão. A NOMA-based Q-Learning Random Access Method
for Machine Type Communications. IEEE Wireless Communications Letters, v. 9, p. 1720-1724, 2020.
(Qualis-A1). doi: 10.1109/LWC.2020.3002691. (if>4.348; letter).

[J] O. S. Nishimura; J. C. Marinello; T. Abrão. A Grant-based Random Access Protocol in Extra-Large Massive
MIMO System. IEEE Communications Letters, v. 24, p. 2478-2482, 2020. doi: 10.1109/LCOMM.2020.3012586.
(if>3.436; letter).

[K] J. C. Marinello; R. D. Souza; A. Amiri; E. de Carvalho; P. Popovski; T. Abrão. Antenna Selection
for Improving Energy E�ciency in XL-MIMO Systems. IEEE Trans. on Vehicular Technology , v. 69, p.
13305-13318, 2020. doi: 10.1109/TVT.2020.3022708. (if=5.978; full paper).

[L] A.-Sabin Bana; E. de Carvalho; B. Soret; Taufik Abrão; J. C. Marinello; E. G. Larsson; P. Popovski.
Massive MIMO for Internet of Things (IoT) Connectivity. Physical Communication, v. 37, p. 100859, 2019. doi:
10.1016/j.phycom.2019.100859. (if=1.81; full paper).

[M] J. C. Marinello; T. Abrao; R. D. Souza; E. de Carvalho; P. Popovski. Achieving Fair Random Access
Performance in Massive MIMO Crowded Machine-Type Networks. IEEE Wireless Communications Letters, v.
9, p. 503-507, 2019. doi: 10.1109/lwc.2019.2960247. (if>4.348; letter).

[N] Kobayashi, R. T.; Abrão, T. FBMC Prototype Filter Design via Convex Optimization. IEEE Trans. on Vehicular

Technology , v. 68, p. 393-404, 2019. (Qualis-A1). doi: 10.1109/TVT.2018.2879856 (if=5.978; full paper).

[O] J. C. Marinello Filho; C. M. Panazio; T. Abrão; Stefano Tomasin. Total Energy E�ciency of TR-MRC and
FD-MRC Receivers for Massive MIMO Uplink. IEEE Systems Journal , 2019. (Qualis-A1) 10.1109/jsyst.
2019.2896221 (if=3.931; full paper)

[P] J. C. Marinello; T. Abrão. Collision Resolution Protocol via Soft Decision Retransmission Criterion. IEEE

Trans. on Vehicular Technology , v. 68, p. 4094-4097, 2019. (Qualis-A1). doi: 10.1109/tvt.2019.2898026
(if=5.978; letter)

[Q] A. R. C. Souza ; T. Abrão; José Roberto Amazonas. Power and Subcarrier Allocation Strategies for Energy-
e�cient Uplink OFDMA Systems. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, v. 34, p. 3142-3156,
2016. Doi: 10.1109/JSAC.2016.2600409.(if=9.144; full paper)

A qualidade do trabalho, seu impacto científico ou tecnológico podem ser evidenciados através das seguintes
características:

Û Quase todas as publicações selecionadas apresentam elevadíssimo fator de impacto na área de pesquisa;

Û Dez das quinze disseminações (67%) apresentam co-autoria de alunos de doutorado ou de mestrado,
orientados pelo Proponente no âmbito dos três programas de pós-graduação dos quais faz parte;

Û O co-autor e candidato a bolsista de PDE nesta proposta, prof. Dr. J. C. Marinello, integra o grupo de
Pesquisas Telecom-UEL desde a sua graduação em EE, tendo sido estudante de IC, TCC, mestrado e
doutorado associado ao Lab. Telecom-UEL e orientado pelo Coordenador nos três níveis de formação;

Û As publicações do grupo Telecom-UEL refletem a composição típica de co-autorias associadas à produção
científica do Proponente:

- apresenta uma reduzido número de co-autores (2.6 autores/artigo);

- envolve alunos de pós-graduação e tipicamente um ou dois co-autores parceiros de pesquisa.

Û Parte substancial destas publicações apresenta claro indicativo de colaboração e parceria científica com
outros grupos de pesquisa (inter)nacional:

- A publicação [O] é fruto de parceria de pesquisa com o prof. Stefano Tomasin da Universidade de
Padova, Itália (www.dei.unipd.it/~tomasin/), bem como com o prof. Cristiano Panazio da Escola
Politécnica da USP, o qual também tem atuado em parceria com o proponente na (co-)orientação
de alunos de doutorado no PPGEE-USP, oriundos do programa PPG-EE-UEL (mestrado).

- A publicação [Q] é fruto de parceria de pesquisa com o prof. José Roberto Amazonas (UPC:
directori.upc.edu/directori/dadesPersona.jsp?id=1178966, Universitat Politècnica de Cata-
lunya. BarcelonaTech), o qual também atuou em parceria na (co-)orientação de aluno de doutorado
no PPGEE-USP e primeiro autor da publicação [Q].

Û A maioria da publicações relevantes com co-autorias de alunos de pós-graduação é resultado da
contribuição do Proponente na formação de pesquisadores desde sua primeira iniciação científica (IC)
na área de sistemas de telecomunicações, de alunos de graduação em EE da UEL e da UTFPR-CP.
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ANEXO IV – ELEMENTOS DO PLANO PESQUISA 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA Edital DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PÓS-DOC No 05/2022 

PÓS-DOUTORADO EM SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES B5G, CIDADES INTELIGENTES E 
APRENDIZAGEM DE MÁQUINAS 

 

Ø O Plano de Pesquisa do candidato deverá incluir as seguintes seções: introdução, motivação e justificativa para 
o desenvolvimento da pesquisa sob a temática aderente, com referência à literatura fundamental, objetivos, 
material e métodos, cronograma de desenvolvimento (12 meses), resultados esperados e referências 
bibliográficas, com no máximo 25 (vinte e cinco) páginas.  

Ø Aspectos inovadores da proposta devem ser ressaltados, considerando o estado da arte das pesquisas na área 
e temática de atuação. 

Ø Descrição de possível contribuição do bolsista PD no período para atingir outras importantes metas previstas 
no Edital CAPES 16/2022, abordando possivelmente: 

o aumento da eficácia do Programa do PPG quanto a formação de mestres e doutores, bem como o aumento 
do qualitativo e quantitativo da produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes ao 
PPG.  

o Produção com co-tutoria de alunos de Doutorado e Mestrado e/ou IC/TCC 

o Participação em outros projetos de pesquisa do PPGA-DEE-UEL com envolvimento de alunos de doutorado, 
mestrado e IC sob a temática SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES B5G, CIDADES INTELIGENTES E APRENDIZAGEM DE 

MÁQUINAS 

o Co-responsabilidade em uma disciplina(s) de doutorado/mestrado ofertadas pelo PPG no período. 


