
 

 

Universidade Federal do Espírito Santo 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas 
 

EDITAL 04/2016 – VAGAS PARA BOLSAS PNPD/CAPES 

 

1. O Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas da 

Universidade Federal do Espírito receberá inscrições, no período de 

28/11/2016 a 09/12/2016, para candidaturas a 2 (duas) bolsas de estudos 

em nível de pós-doutorado vinculadas ao Programa Nacional de Pós- 

Doutorado – PNPD/CAPES.  

 

2. REQUISITOS 

2.1. Do Supervisor 

a) Ter vínculo com a instituição solicitante. 

b) Ter competência reconhecida, como pesquisador, na área de atuação. 

c) Ter competência reconhecida como orientador de Pós-Graduação. 

d) Ter projeto, com fonte de recursos, no qual o candidato aprovado irá 

desenvolver os trabalhos. 

2.2. Do candidato 

a) Possuir título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em 

cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de 

diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ser analisado pelo 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas. 

b) Não ter vínculo empregatício. O benefício poderá ser concedido ao 

candidato que comprove estar em licença, no período de vigência da bolsa. 

c) Não ser aposentado ou estar em situação equiparada. 

d) Não acumular bolsas de qualquer natureza. 

e) Dedicação integral às atividades do Plano de Trabalho, integrando a equipe 

de desenvolvimento dos projetos de pesquisa. 

f) Cumprir com todas as exigências previstas no Regulamento do Programa 

Nacional de Pós-Doutorado – PNPD/CAPES. 

 

3. MODALIDADE 

O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades: 

a) Ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil, portador de visto 

temporário, sem vínculo empregatício – Modalidade A; 



b) Ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício – 

Modalidade B; 

c) Ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em 

instituições de ensino superior ou instituições públicas de ensino – Modalidade 

C. 

3.1. Devem ser observados os seguintes requisitos: 

a) O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço 

residencial no exterior no momento da submissão da candidatura; 

b) Professores substitutos poderão ser aprovados na modalidade “A”, sem 

prejuízo de suas atividades de docência, após análise e autorização do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas; 

c) Os candidatos aprovados na modalidade “C” deverão apresentar 

comprovação de afastamento da instituição de origem, por período compatível 

com o prazo de vigência da bolsa; 

d) Os candidatos aprovados na modalidade “C” não poderão realizar o estágio 

pós-doutoral na mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício. 

 

Obs.: O atestado de afastamento publicado no Diário Oficial da União deverá 

ser apresentado até o final do segundo mês de bolsa, no caso de funcionário 

público.   

 

4. VIGÊNCIA E VALOR DAS BOLSAS 

Para os bolsistas aprovados nas modalidades “A” e “B”, o período de duração 

da bolsa será de 12 (doze) meses, podendo ser renovado anualmente até 

atingir o limite de 60 (sessenta) meses. Para os candidatos aprovados na 

modalidade “C”, o período máximo de duração da bolsa será de 12 (doze) 

meses, sem possibilidade de renovação. O valor de bolsa poderá ser 

consultado na página oficial da CAPES: http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-

no-pais/pnpd-capes 

 

5. INSCRIÇÕES 

As inscrições serão efetuadas, EXCLUSIVAMENTE, por e-mail, mediante o 

envio da documentação exigida em formato digital (PDF COMPACTADO) e 

com o assunto: “EDITAL 04/2016 - PPGCF”, para o endereço 

secretaria.ppgcf.ufes@outlook.com.  

5.1. Documentação exigida 

a) Formulário de inscrição preenchido (Anexo I deste Edital). O formulário 

deverá, OBRIGATORIAMENTE, ser digitado;  

b) Diploma de doutorado ou declaração original de conclusão do curso obtido 

em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Caso o 

candidato ainda não tenha obtido o título de doutor, deverá ser apresentado um 

atestado de matrícula no curso de doutorado avaliado pela CAPES e 

reconhecido pelo CNE/MEC. No entanto, será exigida comprovação de 

titulação no ato da implementação da bolsa, se o candidato for aprovado, 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes


conforme item 2.2. No caso de diploma obtido em instituição estrangeira, além 

desses documentos, exige-se cópia da tese e histórico escolar.  

c) Curriculum Vitae no formato Lattes (CV Lattes), para pesquisadores 

brasileiros, ou no formato indicado pela Portaria nº 086 de 3 de julho de 2013 

da CAPES, para estrangeiros. O candidato será considerado inapto se não 

tiver, pelo menos, 2 (dois) artigos publicados em revistas com fator de impacto 

maior ou igual a 1,34, como primeiro ou último autor. O candidato deverá 

anexar cópias dos quesitos que serão avaliados no CV Lattes, conforme Anexo 

II. 

d) Projeto e Plano de trabalho a serem desenvolvidos durante o estágio pós-

doutoral, elaborado em consonância com a linha de pesquisa do supervisor 

ao qual pretende se associar, conforme descrito no item 6.2.  

e) Carta de aceite com assinatura do supervisor e supervisor suplente do 

PPGCF.  

f) O CV Lattes do supervisor e do supervisor suplente. 

 

Obs.: No caso de dois candidatos serem classificados para um mesmo 

supervisor, o candidato aprovado com pontuação inferior trabalhará com o 

supervisor suplente. 

 

f) Justificativa da relevância do projeto para a área. 

g) Documento comprobatório de não-vínculo empregatício ou afastamento das 

atividades remuneradas, de acordo com a modalidade pleiteada, no momento 

da implementação da bolsa, caso o candidato seja aprovado. 

h) 1 (uma) cópia do RG, visto temporário ou RNE. 

i) Comprovante de quitação com o serviço eleitoral (apenas para os candidatos 

do gênero masculino). 

j) Candidato estrangeiro residente no exterior deve anexar comprovante de 

residência.  

 

Obs.: O candidato deve solicitar confirmação do recebimento da mensagem de 

envio da documentação ao Programa.  

 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

6.1 Os inscritos serão avaliados por uma comissão externa ao Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas, no que diz respeito ao projeto e 

plano de trabalho propostos, e por uma comissão interna deste Programa 

quando ao Curriculum Lattes. Serão levados em conta o mérito acadêmico 

(aferido via CV Lattes dos últimos 5 anos, tanto do candidato como do 

supervisor), a interdisciplinaridade do projeto de pesquisa, a viabilidade de 

desenvolvimento do mesmo no PPGCF, além da adequação do candidato e do 

projeto de pesquisa aos objetivos deste Programa de Pós-Graduação. A nota 

final de cada candidato será determinada pelo somatório das notas obtidas na 

avaliação do curriculum lattes do candidato (peso 2, anexo II), na avaliação do 



curriculum lattes do supervisor (peso 1, anexo II) e na avaliação do projeto 

apresentado pelo candidato (peso 2, anexo III). Os candidatos aprovados serão 

classificados em ordem decrescente pela nota geral. 

6.2 A proposta de projeto de pesquisa deve se adequar a uma das Linhas de 

Pesquisa do Programa, contendo os seguintes itens:  

a) Título;  

b) Resumo (até 500 palavras);  

c) Caracterização do problema científico (até 2.000 palavras);  

d) Objetivo Geral;  

e) Objetivos específicos (até 500 palavras); 

f) Metodologia (até 2.000 palavras); 

g) Metas a serem atingidas (até 500 palavras); 

h) Experiência e qualificação do candidato em relação ao tema proposto 

(até 500 palavras); 

i) Riscos e dificuldades para o desenvolvimento da pesquisa (até 500 

palavras); 

j) Potencial da pesquisa para formação de recursos humanos (até 500 

palavras); 

k) Potencial da pesquisa para fortalecimento das linhas de pesquisa do 

PPGCF (até 500 palavras); 

l) Plano de trabalho (12 meses);  

m) Referências. 

 

 

7. PRAZOS 

Atividade Período 

Período de inscrições 28/11 a 09/12 

Deferimento das inscrições 12/12 

Período de avaliação das propostas por 

comissão examinadora 

13/12 a 22/12 

Divulgação dos resultados Até 28/12 

Período de recursos 29/12 

Previsão para divulgação final dos resultados 30/12 

 

7.1. O resultado será divulgado pela Coordenação na página web do Programa 

de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas – www.ppgcf.ufes.br 

7.2. Os candidatos selecionados, mas não contemplados com a bolsa, ficarão 

em uma lista de espera, em ordem decrescente de classificação, 

exclusivamente para o caso de vacância do benefício.  

7.3. Este edital possui validade de 1 (um) ano a partir da data de divulgação do 

resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de 60 

(sessenta meses) — exceto para os candidatos aprovados na modalidade 

“C”, conforme item 4 —, no caso de vacância e no interesse da Coordenação 

do Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas. 



7.4. O candidato contemplado com bolsa de estudo que não providenciar sua 

utilização até 1º/02/2017, perderá o benefício, e a cota será disponibilizada 

para o próximo candidato da lista de espera. 

 

8. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

a) Havendo um número de candidatos superior à quantidade de bolsas 

disponibilizadas pelo Programa, serão utilizados como critérios de desempate, 

por ordem de importância:  

1º a quantidade de publicações melhor qualificadas, considerando artigos, 

livros e capítulos de livros, como primeiro/último autor; 

2º a participação em projetos financiados por agências de pesquisa;  

3ºos trabalhos técnicos realizados.  

b) Aplicados os critérios supracitados e permanecendo o empate, o candidato 

mais idoso terá precedência.  

c) Casos omissos neste Edital serão submetidos à avaliação do Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas.  

 

9. DAS OBRIGAÇÕES AOS PESQUISADORES CONTEMPLADOS COM O 

BENEFÍCIO DO PNPD 

1. Assinar e entregar à Coordenação do Programa de Pós-Graduação, o Termo 

Compromisso CAPES – PNPD, Anexo II.b da Portaria nº 086/2013 (disponível 

em: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2

013_Regulamento_PNPD.pdf) 

2. Cumprir com todas as exigências previstas na Portaria nº 086/2013, que 

aprova o Regulamento do Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD, 

disponível na página da CAPES e/ou na Coordenação do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Fisiológicas. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas 

EDITAL 04/2016 - PPGCF – PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO (PNPD) 

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO  

Dados Pessoais 

Nome: _______________________________________________________________  

Data de nascimento: ____/____/______  

Filiação 

Pai: __________________________________________________________________  

Mãe:_________________________________________________________________ 

Naturalidade:____________________________  

Nacionalidade: __________________ Estado Civil:______________________  

Documento de Identidade: (  ) Carteira de Identidade (  ) Passaporte  

Registro n.º:______________________ Órgão Expedidor: _________________  

Local de Expedição: _______________  Data de Expedição:________________  

CPF N°: ___________________  

Endereço Residencial 

Av./Rua:________________________________________ Nº _____________ 

Bairro:________________Cidade:___________________Estado:___________ 

CEP:_________________Tel.:______________       Celular:________________  

E–mail:_________________________________________________________  

Formação Acadêmica  

Graduação:_____________________________________Ano:__________ 

Instituição____________________________________________________ 

Mestrado:______________________________________Ano:__________ 

Instituição:___________________________________________________ 

Doutorado:_____________________________________Ano:__________ 

Instituição:___________________________________________________  

Supervisor:____________________________________________________ 

Supervisor suplente: ____________________________________________ 

Modalidade: (    ) A    B (    )    C (    ) 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas 

EDITAL 04/2016 - PPGCF – PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO (PNPD) 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

O candidato acima identificado e qualificado, declara estar CIENTE e DE 

ACORDO com todas as condições contidas no Edital de Abertura da seleção 

de Bolsas do Programa Nacional de Pós-Doutorado do PPGCF e informa que 

leu e tem conhecimento da Portaria nº 086/2013 da CAPES. 

 

Local e data: 

 

Assinatura do Candidato: 
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Anexo II – Planilha de pontuação do CV Lattes 

 

 

 

 

Planilha de Pontuação - processo de seleção para Pós-Doutorado PPGCF
Proponente: Produção do Proponente

Tipo de Produção Técnico-Científica Pontos Unidade Limite de Pontos Quant Total

Autoria ou Co-Autoria Nacional 7 35

de livros publicados com ISBN Internacional 5

Autoria ou Co-Autoria de capítulo Nacional 5 25

de livros publicados com ISBN Internacional 3

Autoria ou Co-Autoria de artigos A1 10

completos publicados em periódicos A2 9

com ISSN e qualis na área B1 7

Produção Bibliográfica B2 5

B3 3

B4 2

B5 1 Ilimitado

Autoria ou Co-Autoria de artigos FI ≥ 5,0 10

completos publicados em periódicos FI entre 4,0 -4,99 9

com ISSN, sem qualis na área, FI entre 3,0 - 3,99 7

mas com fator de impacto FI entre 2,0 - 2,99 5

FI entre 1,0 - 1,99 3

FI ≤ 1,0 1

Autoria de resumo publicado Nacional 2 30

em anais de congresso Internacional 3

Co-Autoria de resumo publicado Nacional 1 20

em anais de congresso Internacional 2

Patente concedida Nacional 8

Internacional 10

Patente depositada 5

Coordenação de projeto de pesquisa, Por projeto 5

ensino e extensão com financiamento

de agências de fomento

Produção Técnica e Participação membro de equipe Por projeto 3 Ilimitado

de Inovação em projetos de ensino, pesquisa 

e extensão com financiamento

de agências de fomento

Orientação concluída Doutorado 5 Ilimitado

Mestrado 3

Iniciação-Científica/TCC 1 20

Formação de recursos Co-orientação concluída Doutorado 2,5

humanos Mestrado 1,5 Ilimitado

Iniciação-Científica/TCC 0,5 10

Particpação em bancas Participação em bancas como membro Doutorado 3 10

examinadoras efetivo Mestrado 2 10

TCC 0,5 5

Total
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Anexo III – Formulário de Avaliação do Projeto de Pesquisa 

 

Nome do Candidato: _______________________________________________ 

 

Item Parâmetros de Avaliação Peso Nota 
(0,0-10,0) 

Pontuação 

1.1 Clareza e relevância científica 
da problemática da pesquisa 

2,0   

1.2 Clareza e qualidade dos 
objetivos da pesquisa 

2,0   

1.3 Qualidade das considerações 
sobre a revisão bibliográfica 

2,0   

1.4 Clareza, nível de detalhamento 
e adequação dos 
procedimentos metodológicos à 
pesquisa  

2,0   

1.5 
 

Viabilidade técnico-financeira do 
desenvolvimento da pesquisa 

1,0   

1.6 Capacidade de colaborações 
interna e externa 

1,0   

1.7 Potencial da pesquisa para 
fortalecimento das linhas de 
pesquisa do PPGCF 

2,0   

1.8 Potencial da pesquisa para 
formação de recursos humanos 

1,0   

 

 

 


