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EDITAL Nº 01/2017 PPGBIOQUÍMICA/UFC 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE PÓS-DOUTORADO – PNPD/CAPES 

 

O Programa de Pós-Graduação em Bioquímica da Universidade Federal do Ceará 

(PPGBioquímica/UFC) divulga processo seletivo para bolsistas do Programa Nacional de Pós-

Doutorado da CAPES (PNPD/CAPES), a ser realizado conforme o disposto a seguir.  

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

O PNPD/CAPES é um programa de concessão institucional que financia estágios pós-doutorais 

em Programas de Pós-Graduação (PPGs) stricto sensu acadêmicos recomendados pela CAPES. 

Esse programa tem como objetivos: 

  

I. Promover a realização de estudos de alto nível;  

II. Reforçar os grupos de pesquisa nacionais;  

III. Renovar os quadros dos PPGs nas instituições de ensino superior e de pesquisa;  

IV. Promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio pós-doutoral, 

estimulando sua integração com projetos de pesquisa desenvolvidos pelos PPGs no país. 

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

 

De acordo com a Portaria nº. 086 de 03 de julho de 2013, que apresenta o Regulamento do 

PNPD/CAPES, ao Programa de Pós-Graduação compete selecionar, mediante critérios próprios, 

os candidatos à bolsa e verificar a documentação pertinente. Com base nessa determinação, a 

Coordenação do PPG Bioquímica/UFC informa que estará aceitando no período de 28 de março 

a 06 de abril de 2017 a inscrição de candidatos para bolsa PNPD/CAPES. A implementação da 

bolsa dar-se-á em conformidade com a Portaria supracitada 
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(http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_P

NPD.pdf) e em observância às peculiaridades próprias do PPGBioquímica/UFC. 

 

2. NÚMERO DE VAGAS  

 

Através do presente Edital, poderão ser selecionados até 02 (dois) doutores para recebimento da 

bolsa PNPD/CAPES vinculada ao PPGBioquímica/UFC.  

 

3. PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO  

 

3.1. Para concorrer a bolsa PNPD/CAPES, o candidato precisa estar vinculado a um docente do 

núcleo permanente do PPGBioquímica/UFC, que terá a função de supervisor. Cada docente 

permanente poderá supervisionar apenas um bolsista PNPD/CAPES do PPGBioquímica/UFC. O 

supervisor será responsável pelo acompanhamento e avaliação do desempenho do bolsista. Para o 

docente permanente ser aceito pela coordenação do PPGBioquímica/UFC como supervisor do 

candidato à bolsa PNPD/CAPES, é obrigatório que atenda aos seguintes critérios de 

elegibilidade: 

 

I. Esteja orientando alunos regularmente matriculados no PPGBioquímica/UFC; 

II. Esteja ministrando ou tenha ministrado, pelo menos, uma disciplina no 

PPGBioquímica/UFC nos últimos doze meses;  

III. Não esteja supervisionando pós-doutorando com bolsa PNPD/CAPES do 

PPGBioquímica/UFC. 

 

3.2. Para se inscrever, o candidato deverá atender aos seguintes critérios: 

 

I. Possuir título de doutor, quando da implementação da bolsa (que ocorrerá imediatamente 

após a divulgação do resultado final), obtido em curso avaliado pela CAPES e 

reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação e Cultura 

(CNE/MEC), na área de concentração do PPGBioquímica/UFC ou áreas afins. Em caso 

de diploma obtido em instituição estrangeira este deverá ser analisado pelo colegiado do 

PPGBioquímica/UFC; 

II. Não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf
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III. Ter um dos seguintes perfis: (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 instituição de ensino superior ou instituição pública de pesquisa, desde 

que comprove seu afastamento sem remuneração da instituição de origem, no período 

compatível com a vigência da bolsa. 

 

3.3. Não poderão se inscrever candidatos com vínculo empregatício com a Universidade Federal 

do Ceará, mesmo que oficialmente afastados da instituição; 

 

3.4. A inscrição deverá ser feita por meio eletrônico, através dos seguintes e-mails: 

pg@bioquimica.ufc.br e brunoanderson@gmail.com. Ao e-mail, deverão ser anexados todos 

os documentos descritos abaixo: 

 

I.  Formulário de Inscrição (Anexo I) com declaração da situação empregatícia do 

candidato; 

II. Cópias digitais de Documentos Pessoais: Documento de identidade com foto, seja 

Carteira de Identidade ou de Motorista para brasileiros e Registro Nacional de 

Estrangeiros/RNE ou Passaporte para estrangeiros; 

III. Cópia do Diploma de Doutorado ou certificado de conclusão de preferência expedido 

pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFC;  

IV. Plano de trabalho de até 3 páginas, explicando, de forma concisa, as atividades de 

pesquisa, ensino e orientação que o candidato pretende desenvolver junto ao 

PPGBioquímica/UFC, justificando como essas atividades poderão contribuir para o 

programa, dentro das limitações inerentes à posição de bolsista de pós-doutorado. No 

plano de trabalho, deverá constar a anuência do docente supervisor; 

V. Projeto de Pesquisa de até 12 páginas, contendo: Introdução, com justificativa ao 

problema a ser perseguido; Objetivos e Metas; Metodologia; Resultados Esperados; 

Cronograma (24 meses) e Referências Bibliográficas. No projeto de pesquisa, deverá 

constar a anuência do docente supervisor;  

VI. Currículo Lattes (disponível na página eletrônica http://lattes.cnpq.br); 

VII. Tabela de pontuação de currículo (“barema”) preenchida (Anexo II). Na elaboração do 

barema, o candidato deverá considerar apenas a produção e as atividades realizadas de 

mailto:pg@bioquimica.ufc.br
mailto:brunoanderson@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/
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2012 até a presente data, e o Qualis CAPES, mais atual (2015), na área de Ciências 

Biológicas II. Apenas a produção e as atividades pontuadas no barema deverão ser 

comprovadas através de cópias dos respectivos documentos fornecidos em um único 

documento PDF anexado ao e-mail de inscrição.  

 

A ausência dos documentos referentes ao item 3 do presente edital implicará na impugnação da 

inscrição do candidato.  

 

4. BOLSA  

 

4.1. A bolsa terá duração de 12 meses, sendo possível a renovação por, no máximo, mais 12 

meses, exceto para bolsista que se enquadre na categoria “c” do item 3.2 (III) do presente edital 

(docente ou pesquisador do país com vínculo empregatício), para o qual não é permitida a 

renovação. A renovação da bolsa deverá ser solicitada pelo supervisor mediante entrega de 

relatório anual de atividades que será avaliado por uma comissão designada pelo colegiado do 

PPGBioquímica/UFC.  

 

4.2. A bolsa PNPD/CAPES engloba dois aportes financeiros distintos: a bolsa mensal e o 

pagamento de recursos de custeio anual. O valor da bolsa é determinado pela CAPES que, 

também, é responsável pelo repasse direto do pagamento ao bolsista. O aporte anual de recursos 

de custeio será iniciado em data a ser posteriormente divulgada pela CAPES. Essa verba destina-

se a subsidiar atividades de pesquisa do bolsista, tais como a participação em congressos, 

encontros e simpósios. O repasse dos recursos de custeio será por meio do Programa de Apoio à 

Pós-Graduação (PROAP) e seguirá as suas normas de utilização, dependendo em última instância 

da disponibilidade de verba da CAPES em cada ano. 

 

4.3. É vedado o acúmulo da percepção da bolsa PNPD/CAPES com qualquer modalidade de 

bolsa de outro programa da CAPES, de outra agência de fomento pública, nacional ou 

internacional, empresa pública ou privada, ou mesmo com a remuneração proveniente de 

exercício profissional, sob pena de lhe ser imputada a obrigação de restituir à CAPES os valores 

recebidos acrescidos de multa e juros, ressalvadas as exceções previstas no Art. 5º da Portaria nº. 

086 de 03 de julho de 2013 da CAPES. 
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4.4. A bolsa concedida ficará vinculada à linha de pesquisa do supervisor do candidato por 1 

(um) ano, renovável por mais 1 (um) ano, caso sejam atendidas pelo bolsista as condições 

estabelecidas pela Comissão de Bolsas e aprovadas pela Coordenação do PPGBioquímica/UFC, a 

saber: 1) Publicação de pelo menos um artigo em estratos  B1 na Área de Ciências Biológicas II, 

conforme classificação atual da CAPES; 2) Participação em disciplinas do PPGBioquímica/UFC 

e 3) Envolvimento com atividades de coorientação de graduandos e/ou pós-graduandos. Após o 

período de, no máximo, 2 (dois) anos, a cota de bolsa PNPD/CAPES ficará disponibilizada para 

preenchimento através de processo seletivo, a ser realizado de acordo com edital específico 

definido pela Coordenação do PPGBioquímica/UFC. 

 

5. DATAS  

 

5.1. As inscrições serão recebidas entre os dias 28/03/2017 a 06/04/2017, através dos seguintes 

endereços eletrônicos: pg@bioquimica.ufc.br e brunoanderson@gmail.com. As inscrições 

recebidas só serão válidas se entregues no e-mail indicado até às 23:59 (horário de Brasília) do 

dia 06/04/2017. 

 

5.2. O PPGBioquímica/UFC não se responsabiliza por problema na submissão das inscrições 

motivada por eventuais falhas de conexões com a internet, falta de energia elétrica, 

congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de qualquer natureza que 

impossibilitem a conexão ou a transferência de dados. Essas eventualidades não serão aceitas 

como argumento para a submissão de inscrições após o prazo. Recomenda-se que as inscrições 

sejam encaminhadas com prudente antecedência. 

 

5.3. Após análise da documentação enviada na Fase 1 (veja item 6), com previsão de divulgação 

dos resultados até o dia 10/04/2017, os candidatos selecionados para a Fase 2 serão convidados 

para uma entrevista presencial no PPGBioquímica/UFC no dia 11/04/2017, das 9:00 às 17:00 h. 

A divulgação do resultado final será feita até o dia 12/04/2017. 

 

 

 

 

 

mailto:pg@bioquimica.ufc.br
mailto:brunoanderson@gmail.com
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6. PROCESSO DE SELEÇÃO  

 

6.1. O processo seletivo dos candidatos será realizado pela Comissão de Seleção aprovada pela 

Coordenação do PPGBioquímica/UFC e designada para esse fim. Nessa comissão, não poderá 

constar supervisores indicados pelos candidatos inscritos através do presente edital.   

 

6.2. O processo de seleção do bolsista será composto por duas fases: 

  

1. Fase 1 (eliminatória): análise curricular (avaliação do barema) (i) e avaliação do projeto 

de pesquisa (ii) e do plano de trabalho (iii), com nota comparativa entre candidatos de 0 

(zero) a 10 (dez) para cada um desses itens. Esta fase será eliminatória e dela sairão 

aprovados no máximo os 5 (cinco) primeiros candidatos com as maiores notas, com base 

em um ranking de notas finais calculadas como a média aritmética das notas obtidas nos 

itens de (i) a (iii); 

 

2.  Fase 2 (classificatória): entrevista realizada pela Comissão de Seleção em data marcada 

com duração de no máximo 30 minutos, com nota comparativa entre candidatos de 0 

(zero) a 10 (dez). Nessa entrevista poderão ser feitas perguntas sobre a trajetória 

profissional do candidato, as atividades descritas nos documentos da Fase 1 e a 

contribuição pretendida para o PPGBioquímica/UFC. A Comissão de Seleção atribuirá as 

notas aos candidatos;  

 

3. Os candidatos selecionados para a Fase 2 que tiverem sido efetivamente entrevistados 

receberão uma nota final calculada como a média das notas da Fase 1 e da Fase 2. 

 

 

6.3. Para a produção intelectual computada no barema será considerado o Qualis da Área 

Ciências Biológicas II da CAPES mais recente, vigente no ato de inscrição. 

  

6.4. Em caso de empate na classificação final dos candidatos entrevistados, serão adotados, 

sucessivamente, os seguintes critérios de desempate: (I) maior nota no barema; (II) maior nota na 

proposta do projeto de pesquisa; (III) maior nota no plano de trabalho; (IV) sorteio. 
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6.5. Eventuais recursos poderão ser apresentados presencialmente na secretaria do 

PPGBioquímica/UFC, no prazo de até 24 h (vinte e quatro horas) corridas da divulgação dos 

resultados no site do PPGBioquímica/UFC.  

 

7. ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA  

 

7.1. Preencher e assinar o termo de compromisso que ficará arquivado na secretaria do 

PPGBioquímica/UFC; 

 

7.2. Dedicar-se integralmente às atividades programadas junto ao PPGBioquímica/UFC e à linha 

de pesquisa selecionada no ato da seleção; 

 

7.3. Fornecer ao PPGBioquímica/UFC, no prazo solicitado, qualquer informação ou 

documentação referente as suas atividades no âmbito do PNPD; 

 

7.4. Apresentar, até 30 dias antes do último dia de vigência anual da bolsa, um relatório das 

atividades realizadas no período;  

 

7.5. Participar das atividades regulares do PPGBioquímica/UFC quando convidado, como por 

exemplo orientação ou coorientação de alunos de graduação e/ou pós-graduação, defesas de 

mestrado e doutorado, exames de qualificação, seminários e workshops, desde que essas 

atividades não estejam em conflito com as atividades primárias propostas pelo bolsista em seu 

plano de trabalho e não ocupem uma carga maior do que 20 horas/mês. Essas atividades deverão 

ser aprovadas pelo supervisor do bolsista ou, caso o supervisor julgue necessário, pelo colegiado 

do PPGBioquímica/UFC; 

 

7.6. Participar de atividades de ensino em disciplinas de graduação do Departamento de 

Bioquímica e Biologia Molecular e da pós-graduação do PPGBioquímica/UFC, em conjunto com 

o docente credenciado. Essas atividades deverão ser aprovadas pelo supervisor do bolsista ou, 

caso o supervisor julgue necessário, pelo colegiado do PPGBioquímica/UFC; 
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7.7. Publicar ou ter o aceite definitivo dos resultados de pesquisa obtidos como bolsista PNPD 

pelo menos um artigo, a cada 12 meses, em periódico classificado obrigatoriamente em estratos  

B1 na Área de Ciências Biológicas II, conforme classificação da CAPES.  

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

8.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação das normas estabelecidas 

na Portaria nº. 086 de 03 de julho de 2013 - CAPES, neste edital e seus respectivos anexos.  

 

8.2. Será motivo de desclassificação o descumprimento de qualquer item deste edital. 

 

8.3. A bolsa PNPD/CAPES disponibilizada através do presente edital será oferecida ao 

pesquisador, atendendo aos critérios fixados pela Portaria nº. 086 de 03 de julho de 2013 – 

CAPES, Coordenação do PPGBioquímica/UFC e no item 4.4 deste edital.  

 

8.4. Os candidatos não classificados poderão solicitar a devolução de seus documentos até 30 

(trinta) dias após a divulgação do resultado final, depois deste período os documentos serão 

incinerados. 

 

8.5. Os casos omissos ou não previstos no presente edital serão julgados pela Coordenação do 

PPGBioquímica/UFC. 

 

 

Fortaleza, 23 de março de 2017 

 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica/UFC 

 

 

  



 

              

EDITAL Nº 01/2017 PPGBIOQUÍMICA/UFC 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE PÓS-DOUTORADO – PNPD/CAPES 

BAREMA – ANEXO II 

 

NOME DO CANDIDATO:  

PREENCHER APENAS OS CAMPOS SOMBREADOS NA COR CINZA  

1 – ATUAÇÃO PROFISSIONAL (2012 até a presente data) Número   Peso Pontuação 

Experiência didática na pós-graduação como Prof. Responsável (disciplina/semestre)  10  

Experiência didática na pós-graduação como Prof. Colaborador (mínimo 10 

h/disciplina/semestre) 
 5  

Experiência didática graduação como Prof. Responsável (disciplina/semestre)  6  

Experiência didática graduação como Prof. Colaborador (mínimo 10 

h/disciplina/semestre) 
 3  

Cursos de curta duração (mínimo de 20 horas) ministrados (por curso)  3  

Participação como titular em bancas de defesa de tese  3  

Participação como titular em bancas de defesa de dissertação  2  

Participação como titular em bancas de qualificação de doutorado  2  

Orientações ou co-orientação de doutorado (concluída)  10  

Orientações ou co-orientação de mestrado (concluída)  7  

Orientações ou co-orientação na graduação (Iniciação científica, monografia ou TCC, 

concluída) 
 5  

Subtotal*  

* Para a atuação profissional, serão contabilizados no máximo 5 ítens por categoria e o total acumulado não poderá ser maior 

que 30 pontos 

2 – PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA (2012 até a presente data) Número   Peso Pontuação 

Artigos publicados ou aceitos em periódicos Qualis A1 (CB-II CAPES)  50  

Artigos publicados ou aceitos em periódicos Qualis A2 (CB-II CAPES)  30  

Artigos publicados ou aceitos em periódicos Qualis B1 (CB-II CAPES)  20  

Artigos publicados ou aceitos em periódicos Qualis <B1 (CB-II CAPES)  10  

Primeiro autor ou autor responsável em artigos publicados ou aceitos em periódicos 

Qualis B1 (CB-II CAPES) 

 20  

Livro publicado por editora com ISBN (texto integral) na área de conhecimento  20  

Livro publicado por editora com ISBN (organização) na área de conhecimento  10  

Livro publicado por editora com ISBN (capítulo) na área de conhecimento  10  

Patente  20  

Subtotal**  

** Considera-se o Qualis 2015 da área Ciências Biológicas II da CAPES. A pontuação da produção 

bibliográfica não tem teto por ítem. Ao final do cômputo de todos os candidatos, a nota será normalizada pela 

pontuação do candidato com melhor desempenho. A este candidato será atribuído a pontuação de 70 pontos e 

os demais serão proporcionalizados. 

 

TOTAL GERAL  

OBS1: Este barema foi montado objetivando abranger uma ampla gama de possíveis atividades, de forma que nem todas 

precisam ter sido desempenhadas. 

OBS2: Todo item pontuado deve ser comprovado. 

OBS3: A comprovação dos artigos deverá ser feita através da primeira página do artigo publicado OU da carta de aceite 

definitiva da revista. Livros e capítulos de livros só serão aceitos se já tiverem sido publicados, devendo ser comprovados 

pela capa e página de registro bibliográfico (se livro) e também pela primeira página do capítulo (se capítulo de livro).  
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EDITAL Nº 01/2017 PPGBIOQUÍMICA/UFC 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE PÓS-DOUTORADO – PNPD/CAPES 

ADENDO 01 – CORREÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO EDITAL 

 

 

O Programa de Pós-Graduação em Bioquímica da Universidade Federal do Ceará 

(PPGBioquímica/UFC) informa as seguintes alterações no Edital supracitado: 

 

Do Edital 

No ítem 3.1, alínea II: 

Onde lê-se: “Esteja ministrando ou tenha ministrado, pelo menos, uma disciplina noPPGBioquímica/UFC 

nos últimos doze meses” 

Leia-se:“Esteja ministrando ou tenha ministrado, pelo menos, uma disciplina no PPGBioquímica/UFC 

nos últimos 24 (vinte e quatro) meses” 

 

No item 6.2, alínea 2 

Onde lê-se: “Fase 2 (classificatória): entrevista realizada pela Comissão de Seleção em data marcada com 

duração de no máximo 30 minutos, com nota comparativa entre candidatos de 0 (zero) a 10 (dez). Nessa 

entrevista poderão ser feitas perguntas sobre a trajetória profissional do candidato, as atividades descritas 

nos documentos da Fase 1 e a contribuição pretendida para o PPGBioquímica/UFC. A Comissão de 

Seleção atribuirá as notas aos candidatos;” 

Leia-se:“Fase 2 (classificatória): entrevista realizada pela Comissão de Seleção em data marcada com 

duração de no máximo 30 minutos, com nota comparativa entre candidatos de 0 (zero) a 10 (dez). Nessa 

entrevista poderão ser feitas perguntas sobre a trajetória profissional do candidato, as atividades descritas 

nos documentos da Fase 1 e a contribuição pretendida para o PPGBioquímica/UFC. A Comissão de 

Seleção atribuirá as notas aos candidatos. Nesta fase, também será considerado o desempenho acadêmico 

(número de orientandos regularmente matriculados no PPGBioquímica/UFC – até o máximo de 8) e 

científico do surpevisor (número de artigos publicados desde 2012 até a data de seleção do bolsista 

PNPD/CAPES com qualis ≥ B1 na área de Ciência Biológicas II da CAPES. O supervisor que alcançar o 
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maior número, comparado com os demais supervisores participantes deste Edital, receberá nota 10,0 

(dez); os demais supervisores receberão uma nota proporcional.  

 

 

Fortaleza, 29 de março de 2017 

 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica/UFC 

 



 
Programa de Pós-graduação em Bioquímica 

Seleção de bolsistas PNPD/CAPES 2017 - Edital 01/2017  
 

Resultado Fase 1: 
 
 

        

Candidato Situação Classificação Média Fase 1 
Horário da 
Entrevista 

Rafael de Souza Miranda Aprovado 1º 9,0 14:30 
Pedro Filho Noronha de Souza Aprovado 2º 8,35 15:00 

Helen Paula Silva da Costa Aprovado 3º 7,22 15:30 
Mônica Maria de Almeida Aprovado 4º 6,94 16:00 
Marcela Cristina Rabelo Aprovado 5º 6,62 16:30 

 

 
Fortaleza, 10 de abril de 2017. 

 

 

 

Comissão de Seleção de bolsistas PNPD/CAPES 2017 

                 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica/UFC 
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Programa de Pós-graduação em Bioquímica 

Seleção de bolsistas PNPD/CAPES 2017 - Edital 01/2017  
 

Resultado Final 
 
 

        

Candidato Fase 1 Fase 2 Final Classificação Situação 

Pedro Filho Noronha de Souza 8,35 9,50 8,93 1º Aprovado 
Rafael de Souza Miranda 9,0 7,58 8,29 2º Aprovado 

Helen Paula Silva da Costa 7,22 6,67 6,98 3º Classificado 
Mônica Maria de Almeida 6,94 6,17 6,81 4º Classificado 
Marcela Cristina Rabelo 6,62 6,74 6,4 5º Classificado 

 

 
Fortaleza, 11 de abril de 2017. 
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