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EDITAL DO INSTITUTO DE ESTUDOS CLIMÁTICOS/UFES 04/2018 

 

SELEÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA A SER CONTEMPLADOS COM BOLSAS 

DE ESTUDO DE DOUTORADO OU MESTRADO 

 

Preambulo 

 

O recém-criado Instituto de Estudos Climáticos da Universidade Federal do Espírito Santo 

convoca os(as) professores(as) pesquisadores(as) interessados(as) a apresentarem proposta de 

projeto de pesquisa em temas relacionados aos impactos das mudanças climáticas, que serão 

contemplados com bolsas de mestrado ou doutorado financiadas por meio da Cooperação 

Técnica e Financeira N
o
 002/2018 – VALE-ITV/UFES/FAPES-Climatologia (Processo N

o
 

81382545/2018), nos termos aqui estabelecidos. 

 

1. Finalidade 

 

Selecionar projetos de pesquisa em temas relacionados às linhas de pesquisa descritas abaixo 

que serão contemplados com bolsas de mestrado ou doutorado financiadas por meio da 

Cooperação Técnica e Financeira N
o
 002/2018 – VALE-ITV/UFES/FAPES-Climatologia 

(Processo N
o
 81382545/2018) que deverão ser orientadas pelo(a) proponente do projeto de 

pesquisa e co-orientadas pelo professor Carlos A Nobre, pesquisador líder do Instituto de 

Estudos Climáticos. 

 

As linhas de pesquisa do Instituto de Estudos Climáticos são: modelagem do sistema climático, 

modelagem do sistema terrestre, cenários futuros de mudanças climáticas; observações de 

extremos e variabilidade climática e estudos de atribuição de causas; impactos das mudanças 

climáticas nos setores de recursos hídricos, agricultura, silvicultura, biodiversidade, 

infraestrutura, saúde, zonas costeiras, oceanos, energia e desastres naturais, e estudos de 

vulnerabilidade e adaptação; mitigação das mudanças climáticas; organização de bancos de 

dados climáticos, ambientais e de mudanças climáticas. 
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Serão atribuídas duas bolsas de doutorado e duas bolsas de mestrado. Somente uma bolsa será 

atribuída por projeto selecionado. Cada professor(a) pode apresentar apenas um projeto de 

pesquisa. Não há limite de número de propostas apresentadas por Programa de Pós-graduação. 

 

2. Público-Alvo 

 

Professores(as) pesquisadores(as) vinculados(as) a Programas de Pós-graduação da UFES como 

docentes permanentes.  

 

3. Requisitos do(a) Proponente 

 

a. Ser professor(a) (docente permanente) de Programa de Pós-graduação da UFES; 

b. Ter vínculo empregatício com a UFES. 

c. Ter currículo cadastrado e atualizado na plataforma Lattes (versão a partir da qual deve 

ser calculado o índice PQD1 do(a) pesquisador(a) proponente); 

d. Apresentar, no ato da inscrição, toda a documentação listada no item 6 deste Edital. 

 

4. Cronograma  

 

Atividade Data 

Publicação do edital na página da PRPPG 19/11/2018 

Período de inscrição 19/11 a 14/12/2018 

Deferimento das Inscrições 17/12/2018 às 18:00 horas 

Avaliação dos projetos 18/12 e 19/12 de 08:00 às 18:00 

Resultado final e Divulgação 20/12 às 13:00 horas 

 

5. Número de projetos selecionados 

 

Serão selecionados quatro projetos. Estão disponíveis duas bolsas de mestrado e duas bolsas 

de doutorado que serão designadas aos projetos de pesquisa selecionados. A cada projeto 

selecionado será designada uma única bolsa. As bolsas serão financiadas por meio do termo de 

Cooperação Técnica e Financeira N
o
 002/2018 – VALE-ITV/UFES/FAPES-Climatologia 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E POS-GRADUAÇÃO 

INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Universidade Federal do Espírito Santo 

Av. Fernando Ferrari, 514 – Vitória – ES – Brasil - CEP 29.075-910 

Tel: (27) 4009 2779 – pró-reitor.prppg@ufes.br 

(Processo N
o
 81382545/2018) As bolsas poderão ser implementadas a partir de março de 2019. 

As bolsas de mestrado consistem em 24 mensalidade de 1.500,00 Reais. As bolsas de doutorado 

consistem em 48 mensalidade de 2.200,00 Reais. Ambas as modalidades pagas diretamente ao 

bolsista.  

 

6. Documentação para inscrição: 

 

a) Carta do programa de pós-graduação ao qual o(a) professor(a) está vinculado(a) 

indicando concordância com a participação do(a) pesquisador(a) neste Edital; 

b) Proposta de projeto de pesquisa conforme modelo apresentado no ANEXO A. 

 

7. Procedimento para inscrição 

 

7.1. Para a inscrição, todos os documentos previstos no item 6 deverão ser remetidos em 

versão digital, no prazo definido no cronograma (item 4), ao endereço proreitor.prppg@ufes.br  

7.1.1. É de responsabilidade do(a) proponente certificar-se de que os documentos foram 

devidamente recebidos pela Secretaria da Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da UFES. 

7.1.2. A soma dos anexos de e-mail não poderá ultrapassar 7 MB. 

7.2. Serão avaliados apenas os pedidos de inscrição que chegarem à Secretaria da Pró-

Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da UFES até a data limite de inscrição definida neste 

Edital e que contiverem todos os documentos listados no item 6. 

7.3. O resultado do deferimento das inscrições será divulgado na página do PRPPG, segundo 

cronograma apresentado no item 4. 

 

8. Seleção das propostas 

 

A proposta de projeto de pesquisa (modelo apresentado no ANEXO A) ao qual estará vinculada 

a dissertação ou tese do bolsista será avaliada por uma comissão presidida pelo professor Carlos 

Nobre (pesquisador líder do Instituto de Estudos Climáticos) e composta pelo pró-reitor de 

pesquisa e pós-graduação, pelo diretor de pesquisa e pelo diretor de pós-graduação da UFES. 

Serão avaliados os seguintes quesitos: 

mailto:proreitor.prppg@ufes.br
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 Coerência da proposta com as linhas de pesquisa do Instituto (nota de 0 a 10);  

 Viabilidade financeira da proposta (nota de 0 a 10). Note que o(a) pesquisador(a) 

proponente deve demonstrar que já possui financiamento para a execução do projeto, 

visto que este edital não concede recursos para a realização da pesquisa, concede apenas 

uma bolsa de estudos (mestrado ou doutorado) para o estudante. 

 Impacto da proposta no grupo de pesquisa ao qual o(a) pesquisador(a) está inserido(a) 

(nota de 0 a 10) 

 

A nota final corresponde a média das notas da avaliação de cada item descrito acima. Caso haja 

empate na avaliação da proposta, o proponente com maior índice PQD1
1
 será contemplado. 

 

O resultado final da seleção será homologado pelo Instituto de Estudos Climáticos/UFES e 

divulgado na página eletrônica da PRPPG. 

 

9. Disposições finais 

 

9.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital aquele(a) que, o tendo aceito sem 

objeção, venha a apontar, posteriormente ao prazo final para inscrição, eventuais falhas ou 

imperfeições, hipótese em que sua comunicação não terá efeito de recurso.  

9.2. O presente edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, por motivo de 

interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação 

de qualquer natureza.  

 

Vitória, 19 de novembro de 2018 

 

                                                           
1
 O indicador PQD1 é calculado usando o número de publicações do pesquisador em cada estrato Qualis 

nos últimos 4 anos. Desta forma, PQD1= (A1+0,85*A2+0,7*B1+0,5*B2)/4, onde A1 denota o número de 

publicações em periódicos Qualis A1 da área de avaliação do PPG do solicitante, nos últimos 4 anos, A2 

denota o número de publicações em periódicos Qualis A2 da área de avaliação do PPG do solicitante, nos 

últimos 4 anos, B1 denota o número de publicações em periódicos Qualis B1 da área de avaliação do PPG 

do solicitante, nos últimos 4 anos e B2 denota o número de publicações em periódicos Qualis B2 da área 

de avaliação do PPG do solicitante, nos últimos 4 anos. 
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Neyval C Reis Júnior e Carlos A Nobre  

Coordenadores da Cooperação Técnica e Financeira N
o
 002/2018 –VALE-ITV/UFES/FAPES-

Climatologia (Processo N
o
 81382545/2018)  

 

 

 

 

ANEXO A - PROPOSTA DE PROJETO DE PESQUISA 

 

Dados do proponente 

1. Nome completo: 

2. Cargo que ocupa na UFES: 

3. Número SIAPE: 

4. Programa de pós-graduação ao qual está vinculado: 

5. Índice PQD1 declarado do(a) proponente: 

 

Dados do projeto 

1. Título do projeto: 

2. Tipo de bolsa solicitada (.  ) Mestrado (.  ) Doutorado 

3. Resumo do projeto (200 palavras) 

 

Descrição da proposta 

1. Motivação (100 palavras) 

2. Objetivo geral do projeto (50 palavras) 

3. Contextualização científica (200 palavras) 

4. Outros(as) pesquisadores(as) da UFES ou de outras instituições participantes do projeto: 

(indique os nomes completos dos(as) pesquisadores(as), seu departamento e instituição 

de origem) 

5. Viabilidade financeira da proposta (50 palavras);  

6. Escopo da dissertação ou tese de doutorado contextualizada no projeto apresentado (200 

palavras) 
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