EDITAL 04/2018 - PÓS-DOUTORADO – PNPD
O Colegiado de Curso aprovou e o Coordenador do Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Ciências Biomédicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa
torna pública a abertura de inscrições para seleção de candidatos para realizar
estágio pós-doutoral no âmbito do Programa Nacional de Pós-Doutorado
(PNPD/CAPES)
1 - DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO: DE 09 DE OUTUBRO A 7 DE NOVEMBRO DE
2018.
2 - DAS VAGAS: será ofertada uma vaga, seguindo os critérios exigidos e informados
pela PORTARIA Nº086, DE 03 DE JULHO DE 2013
(http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes).
3 - BOLSA: no valor de R$ 4.100,00 com duração de 12 meses, com possibilidade de
renovação.
4 - LINHAS DE PESQUISA: Biologia Celular e Molecular do Desenvolvimento e de
Processos Patológicos; Bioquímica dos Processos Celulares; Fisiopatologia do Sistema
Nervoso Central; Fisiopatologia do Metabolismo e do Sistema Imune; Pesquisa de
Compostos com Atividade Biológica.
5 - PROJETO DE PESQUISA: vinculado à linha de pesquisa de um dos docentes
permanentes do programa. Os interessados deverão consultar os docentes do
programa para o aceite como supervisor. Em caso de aceite, o docente deverá assinar
uma declaração (ANEXO I). A lista dos docentes do programa com suas linhas podem
ser encontradas no seguinte endereço.
http://www.pitangui.uepg.br/propesp/ppgbiomedicas/docentes.php
6 - DOS PROCEDIMENTOS GERAIS PARA A INSCRIÇÃO
a) A inscrição deverá ser feita pessoalmente, por procuração ou por correspondência. O
formulário de inscrição e o formulário de projeto estão disponíveis no endereço:
http://www.pitangui.uepg.br/propesp/ppgbiomedicas/selecao.php Edital PNPD
A correspondência ou a entrega dos documentos pessoalmente deve ser no endereço:
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOMÉDICAS. Av General Carlos
Cavalcanti, 4748 Uvaranas; Bloco M sala 98. CEP 84030-900, PONTA GROSSA- PR.
A inscrição realizada por correspondência (VIA SEDEX) deverá ter o carimbo da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou similar estrangeiro, com data limite de
postagem até 7 de novembro de 2018.

Na inscrição por procuração, devem ser apresentados, também, o instrumento de
mandato (com poderes específicos para promover a inscrição) e o documento de
identidade do procurador.
b) Para se inscrever por correspondência são exigidas as fotocópias autenticadas de
todos os documentos elencados a seguir ou, se pessoalmente, as fotocópias com
apresentação dos respectivos documentos originais:
-RG e CPF;
-Formulário de inscrição
-Comprovante de conclusão de doutorado em Instituição reconhecida pelo Ministério da
Educação e CAPES (mesmo que estrangeiro);
-Currículo Lattes documentado das atividades dos últimos 3 anos até a data final para a
inscrição deste edital;
-Projeto de pesquisa com prazo de execução de 12 meses;
-Declaração de intenção de supervisão (ANEXO I)
7 – DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES: Até dia 14 de novembro, o edital com a lista
das inscrições deferidas será divulgado no mural do PPGCB, Campus Uvaranas, bloco
M, sala 98, e via internet. Os caminhos para o acesso às páginas da internet são:
(http://www.pitangui.uepg.br/propesp/ppgbiomedicas/index.php)
e
(https://www.facebook.com/groups/120670051469473/)
8 - DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: a seleção será realizada baseada na análise dos
seguintes critérios:
a) Defesa de projeto (valores): 1,0 ponto para apresentação; 3,0 para metodologia; 1,0
para relevância e orginalidade.
b) Produção científica dos últimos 3 anos utilizando a estratificação das revistas do
Qualis da área de Ciencias Biológicas II da CAPES para revistas até o estrato B2.
Valores: A1=2,5 pontos, A2=1,5 pontos, B1= 0,75 pontos e B2=0,25 pontos.
c) A ordem do resultado classificatório será na média dos valores dos itens a e b.
Obs.: data e o local da seleção serão divulgados junto com o edital de deferimento das
inscrições
9 - DO RESULTADO: o resultado dos selecionados será publicado em edital na página
do PPG até 26 de novembro de 2018, juntamente com a convocação para o registro
acadêmico.
10 - DA COMISSÃO DE SELEÇÃO: será divulgada junto ao deferimento das
inscrições.
Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Curso.
Ponta Grossa, 09 de outubro de 2018.
Prof. Dr. Airton Vicente Pereira – Coordenador do PPG-Biomédicas

Anexo I
DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE SUPERVISÃO
Declaro, por meio desta, que me comprometo a supervisionar o candidato
___________________________________________________________________,
número de registro geral (RG) _______________________, no seu projeto de pósdoutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Biomédicas da Universidade
Estadual de Ponta Grossa, desde que este seja aprovado no processo de seleção do
Edital 03/2018.

Ponta Grossa, _____de __________________de 2018

Nome do docente:

Assinatura:

