
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSA DE PÓS-DOUTORADO PNPD-CAPES VINCULADO AO 
PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS PIPGCF 
– ASSOCIAÇÃO AMPLA UFSCar/UNESP 

O Programa Interinstitucional de Pós-Graduação Em Ciências Fisiológicas (PIPGCF) – 
Associação Ampla UFSCar/UNESP dispõe três (03) bolsas do Programa Nacional de Pós-
Doutorado – PNPD, concedidas pela CAPES, por meio da portaria Nº 086, de 03 de julho de 
2013. 

REQUISITOS DO SUPERVISOR 

O supervisor terá que ser vinculado ao PIPGCF.  

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA 

Do candidato a bolsista exige-se: 

I – Possuir o 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; 

II – Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, 
currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e 
tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico, conforme anexo III da Portaria 
CAPES Nº 086 de 03 de julho de 2013; 

III – Não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 

IV – 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; 

b) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício; 

c) ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino 
superior ou instituições públicas de pesquisa. 

§ 1º O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço residencial no 
exterior no momento da submissão da candidatura. 

§ 2º Professores substitutos poderão ser aprovados na modalidade “a” do inciso V, sem 
prejuízo de suas atividades de docência, após análise e autorização do Programa de Pós-
Graduação. 

Do bolsista exige-se: 

I - Elaborar Relatório de atividades anual, ou no momento do encerramento da bolsa, a ser 
submetido à aprovação pela Comissão de Pós-Graduação do PIPGCF; 

II – Dedicar-se às atividades do projeto; 

III – Restituir à CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada a não 
observância das normas do PNPD, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, 
circunstância alheia a sua vontade ou doença grave devidamente comprovada e 



fundamentada. A avaliação dessas situações fica condicionada à análise e deliberação pela 
Diretoria Executiva da CAPES, em despacho fundamentado. 

IV – O candidato deverá ter dedicação em tempo integral e exclusiva ao estágio de pós-
doutorado no Departamento que estará inserido (UFSCar ou UNESP) durante toda a vigência 
de sua bolsa. 

DA BOLSA 

A bolsa concedida no âmbito do PNPD consiste em pagamento de mensalidade para 
manutenção do bolsista, cujo valor será fixado pela CAPES, feitas diretamente ao bolsista. 

Para o bolsista aprovado nas modalidades “a” e “b” acima descritas, o período de duração da 
bolsa será de 12 (doze) meses, podendo ser renovada até o limite máximo de 12 (doze) meses, 
a depender do desempenho do bolsista, a ser avaliado pela Comissão de Pós-Graduação do 
PIPGCF. 

Para o candidato aprovado na modalidade “c” acima descrita o período máximo de duração da 
bolsa será de 12 meses, sem possibilidade de renovação. 

DA INSCRIÇÃO 

Cada Supervisor poderá ter até 5 candidatos inscritos. 

Para inscrição o candidato deverá encaminhar arquivos, em formato PDF, dos seguintes 
documentos: 

a) Curriculum Lattes atualizado ou se estrangeiro Curriculum conforme anexo III da Portaria 
CAPES Nº 086 de 03 de julho de 2013; 

b) Formulário de pontuação preenchido (vide abaixo); 

c) Projeto de Pesquisa (até 10 páginas, espaço duplo, fonte 12); 

d) Carta de anuência do Supervisor 

e) Carta do Supervisor declarando que não usufruiu bolsa PNDP de qualquer Programa de Pós-
Graduação nos últimos 12 meses. 

Prazo para inscrição: até 21 de Janeiro de 2018. 

Excepcionalmente este prazo poderá ser prorrogado à critério do PIPGCF. 

Enviar a documentação em arquivo pdf para pipgcf@gmail.com e crestanicc@gmail.com  

DO PROCESSO SELETIVO 

A Seleção dos candidatos será feita por uma Comissão designada pela Comissão de Pós-
Graduação do PIPGCF.  

A classificação será feita mediante análise do currículo, que será pontuado de acordo com 
formulário em anexo. 

Divulgação dos resultados 

A divulgação da classificação dos candidatos será realizada no dia 23 de Janeiro de 2018, na 
página do PIPGCF e no endereço eletrônico dos candidatos. 



Recursos 

A solicitação de recursos deverá ser protocolada na secretaria do PIPGCF até 02 de Fevereiro 
de 2018, em horário regular do expediente (das 14:00 às 17:00). 

Divulgação da classificação final e manifestação de interesse 

A lista final de resultados será divulgada no dia 05 de Fevereiro de 2018. Será selecionado o 
candidato mais bem classificado de acordo com os critérios definidos neste edital. O candidato 
selecionado terá 5 (cinco) dias após a publicação do resultado final para confirmar o interesse 
na bolsa, através do endereço eletrônico do PIPGCF (pipgcf@gmail.com). No caso de 
desistência do candidato melhor classificado, serão convocados os demais candidatos, 
obedecendo a ordem de classificação dos mesmos. Os candidatos da lista de espera serão 
convocados em caso de desistências. O resultado da seleção e a lista de espera serão válidos 
até 60 dias após divulgação da classificação final dos candidatos. Eventuais desempates serão 
realizados através de análise do número de artigos em primeira autoria nos estratos nesta 
ordem: A1>A2>B1>B2>B3 na área CB-II. Será dado prioridade aos supervisores vinculados ao 
PIPGCF que não tenham usufruído bolsa PNPD de qualquer programa de pós-graduação nos 
últimos 12 meses, contados a partir da data de abertura deste edital, independente da 
pontuação que o candidato obtenha.  

Implementação da bolsa 

A bolsa será implementada a partir da autorização da CAPES. 

Para a implementação da bolsa serão exigidos: 

1) Termo de compromisso assinado, disponível na portaria CAPES 086 de 3 de julho de 2013, 
disponível em 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulament
o_PNPD.pdf; 

2) Conta bancária no Banco do Brasil; 

3) Cópia do RG e CPF. 

Casos omissos 

Os casos omissos serão decididos pela CPG-PIPGCF. 

Para mais informações, contate: 

Programa Interinstitucional de Pós-Graduação Em Ciências Fisiológicas (PIPGCF) – Associação 

Ampla UFSCar/UNESP. Rodovia Washington Luís km 235, CEP 13565-905 – São Carlos/SP, 

Telefone: (16) 3351-8328 – Email: pipgcf@gmail.com  

 

 

 

 

 



FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO PARA BOLSA PNPD 
 

Item Especificação Quant. Peso Total 

1 Número de bolsas vinculadas à agência de fomento captadas como orientador  4  

2* 

Publicações como primeiro ou último autor em revistas Qualis A1-A2 (área CB-II 

CAPES) 

*serão também considerados os artigos em que o candidato compartilhe a 

primeira ou última autoria. 

 

9 

 

Publicações como primeiro ou último autor em revistas Qualis B1-B2 

* serão considerados os artigos em que o candidato compartilhe a primeira ou 

última autoria. 

 

6 

 

Publicações como primeiro ou último autor em revistas Qualis ≤B3 

* serão também considerados os artigos em que o candidato compartilhe a 

primeira ou última autoria. 

 

3 

 

Publicações em co-autoria em revistas Qualis A1-A2  6  

Publicações em co-autoria em revistas Qualis B1-B2  3  

Publicações em co-autoria em revistas Qualis ≤B3  1  

3 

Número de AUXÍLIOS INDIVIDUAIS que obteve financiamento como 

coordenador, concedidos por órgãos oficiais de fomento. Serão considerados 

AUXÍLIOS INDIVIDUAIS: a) projeto de pesquisa; b) auxílio participação em 

congresso (exceto vinculado a Reserva Técnica de bolsa); c) auxílio realização de 

evento científico; d) auxílio professor visitante, e) auxílio publicação de artigo 

científico.  

 

4 

 

4 Número de capítulos de livros publicados  4  

5 Número de livros organizados ou editados  6  

6 Patentes Nacionais obtidas  6  

7 Patentes Internacionais obtidas  9  

8 Estágio no exterior – mínimo 3 meses 
*comprovação através de carta, em arquivo pdf, do orientador no exterior 

 4  

9 Prêmio de mérito acadêmico, exceto menção honrosa 
*com comprovação 

 2  

Total geral   

 



* Estratos Qualis ÁREA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II (CB II): (A1≥4,634), (4,634>A2≥3,596), 

(3,596>B1≥2,489), (2,489>B2≥1,66), (1,66>B3≥1,109), (1,109>B4≥0,74), (0,74>B5). 

Para mais detalhes, acessar Arquivo Qualis CAPES área CB-II de 25/09/2015: 

(http://www.capes.gov.br/component/content/article?id=4659:ciencias-biologicas-ii) 

Caso o artigo não faça parte da base de dados da CBII será considerado seu fator de impacto, e 

seu respectivo estrato Qualis seguindo a régua acima. 

Favor preencher o formulário detalhado: 

1. Número de bolsas vinculadas a agência de fomento captadas como orientador 

Nome do aluno: 

Período da bolsa: 

Agência/processo: 

2.1 Número de publicações como primeiro ou último autor em revistas Qualis A1-A2 (área CB-

II CAPES) Descrever em detalhes: Autores, Título, Revista, Volume, Página, Ano, Qualis e Fator 

de Impacto.  

2.2 Número de publicações como primeiro ou último autor em revistas Qualis B1-B2 (área CB-II 

CAPES) Descrever em detalhes: Autores, Título, Revista, Volume, Página, Ano, Qualis e Fator de 

Impacto. 

2.3 Número de publicações como primeiro ou último autor em revistas Qualis Qualis ≤B3 (área 

CB-II CAPES) Indicar, das publicações detalhadas nos itens 4 e 5, quantas publicações figura 

como último autor. 

2.4 Número de publicações em co-autoria em revistas Qualis A1-A2 (área CB-II CAPES) 

Descrever em detalhes: Autores, Título, Revista, Volume, Página, Ano, Qualis e Fator de 

Impacto. 

2.5 Número de publicações em co-autoria em revistas Qualis B1-B2 (área CB-II CAPES) 

Descrever em detalhes: Autores, Título, Revista, Volume, Página, Ano, Qualis e Fator de 

Impacto. 

2.6 Número de publicações em co-autoria em revistas Qualis Qualis ≤B3 (área CB-II CAPES) 

Indicar, das publicações detalhadas nos itens 4 e 5, quantas publicações figura como último 

autor. 

3 Número de AUXÍLIOS INDIVIDUAIS que obteve financiamento como coordenador 

Agência de fomento: 

Título do projeto: 

Vigência: 



Valor total R$: U$ (se houver): 

4 Número de capítulos de livros publicados 

Título do capítulo: 

ISBN: 

Livro: 

Organizador(es): 

5 Número de livros organizados ou editados 

Título do capítulo: 

ISBN: 

Livro: 

Organizador(es): 

6 Patentes Nacionais obtidas 

Patente nacional - Título da patente: 

Registro no INPI: 

7 Patentes Internacionais obtidas 

Patente internacional - Título da patente: 

Registro no USPTO, EPO ou outro semelhante: 

8 Estágio no exterior – mínimo 3 meses 

Descrever: 

9 Prêmio acadêmico 

Descrever: 

ATENÇÃO: O candidato declara formalmente que as informações prestadas neste formulário 

são verdadeiras, de acordo com as informações de seu currículo Lattes e que o mesmo 

encontra-se atualizado. 


