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Edital Nº 1/2015 – Bolsa de Pós-Doutorado – Programa PNPD 

 
 

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

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) faz saber que, no período de 4 a 15 de 

maio de 2015, estarão abertas as inscrições para seleção de candidatos 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, de 2ª a 6ª feira, exceto em feriados e recessos 

acadêmicos, no horário de 10:00 às 12:00 e 14:00 às 16:00 horas, ou poderão ser 

enviadas pelo Correio, modalidade SEDEX, com data da postagem até 15 de maio de 

2015. Informações complementares poderão ser obtidas, exclusivamente por meio do e-

mail pgfisfar@icb.ufmg.br . 

Será disponibilizada uma vaga, sob a supervisão do Coordenador do Programa, para a 

atuação como bolsista PNPD/CAPES em um ou mais dos grupos de pesquisa do 

Programa de Pós Graduação.  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 Programa de Pós-Graduação.  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. 

O PROCESSO DE SELEÇÃO CONSISTIRÁ NA AVALIAÇÃO: (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 seu projeto, (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 
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candidato atua, com maior peso na participação do candidato como um dos autores 

principais do trabalho. 

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

doutor estrito senso em Fisiologia, Farmacologia, ou áreas afins, obtido nos últimos 5 

anos;  (ii) possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, 

currículo com formação acadêmica detalhada, lista de publicação e histórico de 

trabalhos científicos e tecnológicos, de registro de patentes e prêmios de mérito 

acadêmico; (iii) estar sem vínculo empregatício ou, no caso de candidatos vinculados a 

alguma instituição de ensino ou pesquisa, apresentar pedido de afastamento de suas 

atividades aprovado pelos órgãos competentes . 

Para implementar a bolsa, além das exigências listadas nesse 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 12 meses, podendo ser 

renovada anualmente até o limite máximo de 60 (sessenta) meses. Ao final de cada ano, 

a renovação da bolsa dependerá da avaliação feita por uma Comissão Examinadora de 

seminário de pesquisa feito pelo bolsista onde o mesmo deverá expor e defender os 

dados obtidos no período anterior e a sua proposta para o próximo período.  

NO ATO DA INSCRIÇÃO, O CANDIDATO DEVERÁ APRESENTAR OS SEGUINTES 

DOCUMENTOS:  

1. Cópia da Carteira de Identidade e do CPF;  

2. Cópias do Diploma de Doutorado ou atestado que comprove ter cumprido todas as 

requisitos para obter o título de doutorado, e o título da Tese defendida;  

3. Cópia do Curriculum vitae no formato CNPq/Plataforma Lattes atualizado;  

4. Duas cartas de recomendação.   

5. Projeto de Pesquisa a ser desenvolvido com uma descrição do Título, Objetivos e 

Principais Metodologias a serem empregadas no formato de um texto com no máximo 

2000 palavras incluindo a bibliografia. Todos os membros da equipe citada no Projeto de 

Pesquisa devem declarar, por escrito, que estão cientes e de acordo com o plano de 
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trabalho proposto. É responsabilidade do candidato manter esses documentos sob a sua 

guarda, e produzi-los sempre quando exigidos em qualquer momento durante ou depois 

da seleção.  

A avaliação dos candidatos acontecerá a partir do dia 26 de maio de acordo com 

calendário a ser definido. O resultado da seleção, quando definido, será divulgado no 

quadro de avisos da secretaria do Programa de Pós-Graduação em Fisiologia e 

Farmacologia – ICB –UFMG, sendo vedada a comunicação por telefone ou e-mail. 

Belo Horizonte, 29 de abril de 2015. Prof. Dr. Christopher Kushmerick - 
Coordenador 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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