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Edital Nº 02/2017 – Bolsa de Pós-Doutorado – Programa PNPD 
 

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Fisiologia e Farmacologia 

(PGFISFAR) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) faz saber que, no período 

de 12 a 26 de maio de 2017, estarão abertas as inscrições para seleção de candidato a 

Bolsa de Pós-Doutorado CAPES/PNPD.  As inscrições far-se-ão na Secretaria do Programa, 

no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, localizado na Av. Antônio Carlos, 6627, Bloco 

A4, Sala 171, Belo Horizonte - MG, 2as a 6as feira, das 10 às 12h e das 14:30 às 16h, exceto 

em feriados e recessos acadêmicos. Para os interessados não residentes em Belo Horizonte 

e região metropolitana as inscrições poderão ser feitas por e-mail (pgfisfar@icb.ufmg.br), 

enviando a documentação em PDF, observando o prazo estabelecido. A documentação 

impressa deve ser apresentada à Secretaria do Programa no início do processo seletivo. 

pgfisfar@icb.ufmg.br.  

A seleção se destina ao provimento de 02 (duas) vagas, sob a supervisão de um ou mais 

orientadores do Programa, para a atuação como bolsista PNPD/CAPES em um ou mais dos 

grupos de pesquisa do PGFISFAR. O candidato deve apresentar um plano de trabalho de 

pesquisa compatível, em termos de temática e excelência, com as pesquisas desenvolvidas 

pelos grupos que fazem parte do PGFISFAR.  Como resultados a médio e longo prazo, 

espera-se que as atividades desenvolvidas pelo candidato selecionado possam: (i) gerar 

publicações em revistas internacionais de alto impacto ou produtos tecnológicos inovadores 

(ii) permitir o desenvolvimento e a implantação de novas técnicas e métodos de pesquisa; 

(iii) aprimorar a capacitação de recursos humanos; (iv) disseminar o conhecimento gerado 

no Programa por meio da apresentação de trabalhos científicos em Congressos nacionais e 

internacionais. 

Excepcionalmente, candidatos residentes no exterior poderão solicitar a realização da 

entrevista de seleção por meio de vídeo conferência online. Essa solicitação específica 

deverá ser feita no ato da inscrição e será analisada e submetida à consideração da 

Coordenação do Programa. O candidato deverá providenciar um meio de comunicação 

online em vídeo conferência e informar o respectivo endereço eletrônico (Skype) no 

formulário de inscrição. O candidato se responsabilizará por testar a conexão com a Banca 

Examinadora, quando solicitado, garantindo banda de internet com velocidade compatível 

para emissão de som e imagem em tempo real. A Banca Examinadora não se 

responsabilizará por problemas na conexão por parte do candidato.  
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Conforme decisão do Colegiado do Programa (reunião de 27 de abril de 2017), somente, 

será aceita inscrição de candidato, cujo supervisor (i) não seja, no momento, supervisor no 

PNPD/CAPES do PGFISFAR e (ii) seja Docente Permanente do Programa. 

O PROCESSO DE SELEÇÃO CONSISTIRÁ NA AVALIAÇÃO:  

1 - Do candidato: (i) do Curriculum vitae do candidato, (ii) do projeto de pesquisa proposto, 

apresentado por escrito no ato da inscrição e oralmente em formato de seminário com 

duração de até 15 minutos durante o processo seletivo, (iii) de uma entrevista a ser feita com 

os membros da Comissão de Seleção onde o candidato será arguido sobre o seu Curriculum 

vitae e o projeto de pesquisa, (iv) de duas cartas de recomendação.  Na avaliação do 

Curriculum será dada ênfase na produção científica traduzida em artigos de bom impacto 

nas áreas nas quais o candidato atua, com maior peso na participação do candidato como 

um dos autores principais do trabalho. 

2 - Do projeto: (i) Originalidade e relevância, (ii) inserção em um ou mais eixos de pesquisa 

definidos no Programa, (iii) exequibilidade e financiamento [do próprio projeto ou do(s) 

grupo(s) de pesquisa participante(s)], (iv) capacidade de indução de interação entre os 

orientadores e ou grupos de pesquisa do Programa, especialmente, com professores recém 

contratados dos Departamentos de Fisiologia e Biofísica e de Farmacologia, credenciados 

no PGFISFAR. 

OS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DO CANDIDATO SÃO: (i) possuir o título de doutor 

stritu sensu em Fisiologia, Farmacologia ou áreas afins (ii) possuir currículo atualizado na 

Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, currículo com formação acadêmica 

detalhada, lista de empregos posições acadêmicas/pesquisa ocupadas desde a sua defesa 

de doutorado, lista de publicações e histórico de trabalhos científicos e tecnológicos, lista de 

registro de patentes e de prêmios de mérito acadêmico; (iii) não ser aposentado ou estar em 

situação equiparada; (iv) estar sem vínculo empregatício ou apresentar pedido de 

afastamento de suas atividades aprovado pelos órgãos competentes, por período compatível 

com o prazo de vigência da bolsa.  

Para implementar a bolsa, além das exigências listadas neste edital, o candidato deve 

cumprir todas as exigências da CAPES.   

A bolsa, cujo valor mensal é de R$ 4.100,00, tem duração de até 60 meses. A renovação 

anual da bolsa dependerá de solicitação formal por parte do bolsista. A forma de avaliação 

(apresentação de seminário, relatório de atividades e/ou arguição sobre as atividades 
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desenvolvidas) para a aprovação da renovação será estabelecida pelo Colegiado do 

Programa.  

NO ATO DA INSCRIÇÃO, O CANDIDATO DEVERÁ APRESENTAR OS SEGUINTES 

DOCUMENTOS:  

1. Ficha de inscrição (ANEXO I); 

2. Foto 3 x 4 ; 

3. Cópias da Carteira de Identidade; 

4. Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

5. Cópia do CPF;  

6. Cópia do Diploma de Doutorado ou atestado que comprove ter cumprido todos os 

requisitos para obter o título de doutor, inclusive Tese defendida; 

5. Cópia do Curriculum vitae no formato Lattes/CNPq, documentado (comprovantes).  

6. Duas cartas de recomendação, escritas por professores ou pesquisadores com 

conhecimento específico da formação do candidato e a sua capacidade para desenvolver 

pesquisa científica em nível coerente com o intuito deste edital.   

7. Projeto de Pesquisa a ser desenvolvido, com no máximo 3.000 palavras, excluído o item 

h, contendo, obrigatoriamente: a) Título, b) Identificação do supervisor, c) Justificativa, d) 

Objetivos, e) Estratégia Experimental, f) Cronograma, g) Lista de Infraestrutura 

necessária/disponível e h) bibliografia. 

8. Carta de todos os membros participantes do Projeto, inclusive do supervisor, na qual 

atestam conhecer e estar de acordo com o plano de trabalho proposto, e definindo a sua 

contribuição para o projeto em termos de orientação/colaboração científica, apoio financeiro, 

disponibilidade de equipamentos e outros tipos de infraestrutura, além de outros fatores que 

julguem pertinentes. 

9. Comprovação de financiamento da pesquisa proposta [do projeto ou do(s) grupo(s) de 

pesquisa participante(s)] 

 

A avaliação dos candidatos acontecerá no período de 30 a 31 de maio de 2017 de acordo 

com cronograma a ser definido e divulgado no quadro de avisos da Secretaria do Programa. 
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O resultado da seleção, quando definido, também será divulgado no quadro de avisos da 

Secretaria do Programa, sendo vedada a comunicação por telefone ou e-mail. 

 

Belo Horizonte, 10 de maio de 2017. Profa. Dra. Miriam Teresa Paz Lopes - Coordenadora 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Fisiologia e Farmacologia do 
Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. 
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ANEXO I 
FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO PÓS-DOUTORADO 

 

NOME_____________________________________________________________________________________________ 

E-MAIL___________________________________________________________________________________________ 

NACIONALIDADE _______________________  NATURALIDADE ___________________________________________ 

DATA NASCIMENTO:  ___ /___ /_____     ESTADO CIVIL_______________   CPF: _____________________________ 

C.I:________________________ ORGÃO DE EXPEDIÇÃO: ________________________    DATA:   ____ /____ /_____      

FILIAÇÃO: ________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

TÍTULO GRADUAÇÃO:________________________ ANO: ________  INSTITUIÇÃO: ____________________________ 

TÍTULO MESTRADO: ________________________  ANO: ________   INSTITUIÇÃO:_____________________________ 

TÍTULO DOUTORADO: _______________________  ANO: ________      INSTITUIÇÃO:___________________________ 

ENDEREÇO P/ CORRESPONDÊNCIA: (Rua/nº/Bairro/CEP/Cidade/Telefone)  ___________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Ciente do  Supervisor (a): __________________________________________________________________ 
  
 

_______________________________________________________ 

                                           Assinatura do candidato 
 
ENTREVISTA DE SELEÇÃO POR SKYPE? _________________ 

 
LOCAL/DATA: __________________________________________________________________ 
 

DOCUMENTOS 

01 foto 

Comprovante DOUTORADO 

Carteira de identidade e CPF 

Certidão de nascimento ou casamento 

Curriculum Vitae DOCUMENTADO 

Cartas de recomendação (duas) 

Projeto de Pesquisa 

Carta de ciência dos membros da equipe pesquisadora 
 

 
Data da Inscrição:  Belo Horizonte, _____________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA – ICB/UFMG 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO POS-DOUTORADO 

 
NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________________ 
DATA: ___/___/201__ 
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