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EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS A BOLSISTA DO PROGRAMA NACIONAL 

DE PÓS-DOUTORADO (PNPD) DA CAPES – 2014. 

  

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal da Universidade Federal do Espírito 

Santo faz saber que se encontram abertas as inscrições de candidatos a bolsistas do Programa Nacional de Pós-

doutorado (PNPD). 

  

REGULAMENTAÇÃO 

A regulamentação do processo seletivo e da dinâmica de funcionamento do trabalho do (a) bolsista está 

amparada pela Portaria CAPES nº086, de 03 de julho de 2013 (disponível 

em:http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.

pdf). 
 
I – PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 10 de agosto a 10 de setembro de 2014.  

II – NÚMERO DE BOLSAS: 1 (uma) . 

III – DURAÇÃO DA BOLSA: 12 (doze) meses, renovável por igual período até o limite de 60 (sessenta) 

meses . 

IV – VALOR DA BOLSA: R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais).  

V – HABILITAÇÃO DO CANDIDATO: Mestre em C. Biológicas, Florestais, Biologia Vegetal, Genética, 

Biotecnologia, Agronomia, Ciências Agrárias, Biologia Tropical e Doutor em C. Biológicas, Florestais, 

Biologia Vegetal, Genética, Biotecnologia, Agronomia, Ciências Agrárias, Biologia Tropical que não possua 

vínculo empregatício nem seja aposentado. O candidato poderá ainda ser brasileiro ou estrangeiro residente no 

Brasil, desde que possua visto de permanência.  

 

VI – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO:  

 
1. Ofício apresentando a candidatura, no qual sejam explicitadas as razões da escolha do PPGBV da UFES 

para a atuação profissional, discriminado sua possível contribuição em disciplinas e ações de pesquisa.  

2. Projeto de pesquisa que atenda à área de concentração em Fisiologia Vegetal, enquadrando-se em uma das 

três linhas que integram o Programa, a saber: Comportamento Ecofisiológico de Vegetais, Fisiologia 

Molecular de Plantas, Ecofisiologia de algas e plantas em ambientes naturais e impactados. 

3. Cópias dos diplomas de graduação, mestrado e doutorado ou da ata da defesa (serão aceitos diplomas 

emitidos no exterior)  

4. Currículo Lattes atualizado, evidenciando a produção intelectual nos últimos 5 (cinco) anos  

5. Versão eletrônica da tese de doutorado  

6. Se estrangeiro residente no Brasil, cópia do visto de permanência  

 

VII – DA REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES.  

 

Os candidatos deverão encaminhar cópia em PDF dos documentos acima mencionados para o endereço 

eletrônico biologiavegetalufes@gmail.com até as 23 horas e 59 minutos do dia 10 de setembro de 2014, com o 

seguinte assunto: Seleção do PNPD 2014.  

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS 
Programa de Pós-graduação em Biologia Vegetal da Universidade Federal do Espírito 

Santo/UFES 

Av. Fernando Ferrari s/n – Campus Goiabeiras-29060-900-Vitória-ES-Brasil 

Telefax: (++55-27) 3335-2588 biologiavegetal@gamil.com 
HOME PAGE: www.biologiavegetal.ufes.br 

 

 

http://www.biologiavegetal.ufes.br/


 

VIII – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO. 

  

A seleção incluirá a análise do Projeto de Pesquisa, da justificativa para a escolha do Programa e do 

curriculum vitae, priorizando-se a produção intelectual bibliográfica e técnica. O resultado será divulgado até 

o dia 30 de setembro de 2014 na home page do PPGBV (www.biologiavegetal.ufes.br).  

 

O(a) candidato(a) selecionado(a) trabalhará de forma independente, sendo supervisionado por um docente do 

PPGBV. As atividades a serem desenvolvidas pelo(a) bolsista são as seguintes:  

a) desenvolver uma pesquisa original sobre uma das áreas de interesse do PPGBV descritas no item anterior 

deste Edital; 

b) oferecer duas atividades (palestra e/ou seminário de estudos) anuais em que apresentará o status de 

desenvolvimento da pesquisa; 

c) acompanhar o grupo de pesquisa vinculado à área de interesse do PPGBV escolhida pelo(a) bolsista; 

d) coorientar uma dissertação de Mestrado junto com o supervisor; 

e) publicar ou submeter a periódico Qualis da área de Ciências Agrárias pelo menos um artigo científico 

resultante da pesquisa realizada no período de vigência da bolsa. 

f) participar das atividades técnicas e acadêmicas na graduação e na pós-graduação. 

 

IX- PERFIL DO SUPERVISOR E ATRIBUIÇÕES NO PROCESSO DE SUPERVISÃO DAS 

ATIVIDADES DO(A) BOLSISTA 

 

O(a) bolsista será supervisionado(a) por um(a) docente do PPGECC, que terá como atribuição: 

a) acompanhar todas as atividades desenvolvidas; 

b) apoiar no que for possível o(a) bolsista para a consecução da pesquisa e na realização das duas atividades 

(palestra ou seminário de estudos) anuais em que apresentará o status de desenvolvimento do trabalho; 

c) relatar semestralmente ao Colegiado do PPGBV a avaliação do andamento das atividades do(a) bolsista e, 

inclusive, se for o caso, nos termos do Art. 17 da Portaria nº 086, de 03 de julho de 2013, solicitar a qualquer 

tempo o cancelamento da bolsa e substituição do(a) bolsista em caso de desempenho insuficiente, desistência, 

abandono, interrupção ou finalização da vigência da bolsa ou projeto. 

 

X- CRONOGRAMA DO PROCESSO 

 

O cronograma do processo regulamentado por este Edital é o seguinte: 

 

Inscrições 10 de agosto a 10 de setembro de 2014  

Resultado da avaliação do Projeto e Curriculum Vitae 16/09/2014 

Entrevistas 17/09/2014 

Resultado Final 19/09/2014 

 

XI. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

A seleção dos candidatos será feita pela Comissão de Seleção considerando: 

11.1- esboço do projeto de pesquisa: 

a. adequação do projeto à área da linha de pesquisa escolhida; 

b. exequibilidade do projeto na vigência da bolsa; 

c. impacto da pesquisa na consolidação e fortalecimento da linha de pesquisa do 

PPGBV; 

11.2- avaliação de currículo: 

a. publicação de artigos em periódicos; 

b. capítulos de livros publicados; 

c. autoria ou editoria de livros; 

d. apresentação de trabalhos em eventos internacionais; 

e. apresentação de trabalhos em eventos nacionais; 

f. orientações e coorientações de alunos de iniciação científica; 

 

 



XII – BANCA DE SELEÇÃO  
A Banca de Seleção de bolsista do PNPD 2014 será composta por três titulares como se segue:  

Profª. Drª. Maria do Carmo Pimentel Batitucci (Presidente)  

Profª. Drª. Silvia Tamie Matsumoto  

Prof ª Dr ª Valéria de Oliveira Fernandes 

_____________________________________ 
Profª. Drª. Maria do Carmo Pimentel Batitucci 

Coordenadora do PPGBV/Ufes 

 

ANEXO I  

SUGESTÃO DE ROTEIRO PARA PROJETO DE PESQUISA  
O projeto deverá conter entre 10 (dez) e 20 (vinte) laudas, digitadas em papel A4, espaço um e meio, fonte 

Times New Roman 12, contendo basicamente os seguintes itens:  

I ) Título do Projeto  

II) Resumo do Projeto  

III) Apresentação do problema  

IV) Justificativa e relevância científica  

V) Objetivos  

VI) Hipótese (s) de trabalho  

VII) Referencial teórico e metodologia  

VIII) Natureza das fontes  

IX) Bibliografia  

X) Cronograma para 60 meses 


