
A Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Ciências Cardiovasculares da 

Universidade Federal Fluminense, divulga o edital para seleção de participantes do 

Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD), de acordo com a PORTARIA Nº 086, DE 

03 DE JULHO DE 2013, CAPES/PNPD. 
 

 

CRONOGRAMA 

Inscrições - 23/07 a 26/07/2018  

Averiguação dos documentos dos inscritos - 27/07/2018 

Divulgação do deferimento das inscrições - 27/07/2018 

Avaliação de recursos e divulgação – 30/07/18 

Entrevista/defesa de projeto - 01/08/2018 – manhã 

Divulgação dos resultados - 03/08/2018 

Avaliação de recursos/homologação do resultado - 08/08/2018 

 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES (de acordo com o regulamento CAPES/PNPD) 

 

Do candidato a bolsista exige-se: 

 

I – possuir o título de doutor, no ato da inscrição, obtido em cursos avaliados pela CAPES e 

reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este 

deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação; 

II – disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, 

currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e 

tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico, conforme anexo deste 

Regulamento; 

IV – não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 

V – O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades: 

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 instituições de ensino 

superior ou instituições públicas de pesquisa. 

§ 1º O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço residencial 

no exterior no momento da submissão da candidatura. 

§ 2º Professores substitutos poderão ser aprovados na modalidade “a” do inciso V, sem 

prejuízo de suas atividades de docência, após análise e autorização do Programa de Pós-



Graduação. 

§ 3º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso V deverão apresentar 

comprovação de afastamento da instituição de origem, por período compatível com o prazo 

de vigência da bolsa. 

§ 4º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso V não poderão realizar o estágio 

pós-doutoral na mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício. 

 

Art. 6º Do bolsista exige-se: 

I- elaborar Relatório de Atividades Anual a ser submetido à aprovação do Programa de 

Pós-Graduação e encaminhar Relatório Final em até 60 (sessenta) dias após o 

encerramento da respectiva bolsa; 

II– dedicar-se às atividades do projeto; 

III – restituir à CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada a não 

observância das normas do PNPD, salvo se motivada por caso fortuito, força maior,  

circunstância alheia a sua vontade ou doença grave devidamente comprovada e 

fundamentada. A avaliação dessas situações fica condicionada à análise e deliberação pela 

Diretoria Executiva da CAPES, em despacho fundamentado. 
 
Do supervisor exige-se: 

Ser docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Cardiovasculares.  

Não ter alunos bolsistas de PNPD ativo no Programa no momento da implementação da 

bolsa do seu candidato.  

 
1. Seleção 

NOTA FINAL PARA CLASSIFICAÇÃO = [(currículo candidato x2) + currículo 

supervisor + (entrevista/apresentação plano de pesquisa X 2)]/5 

 
Peso 2 – currículo candidato 
A – Publicações no último quadriênio (8,0 pontos) 

- A1 – 0,5 pontos por artigo  

- A2 – 0,4 pontos por artigo  

- B1 – 0,3 pontos por artigo  

- B2 – 0,2 pontos por artigo 

- B3 e B4  - 0,1 pontos por artigo (no máximo 10 artigos) 

B – Orientações concluídas no último quadriênio (máximo 1,0 ponto) 

- Alunos doutorado – 0,5 pontos por aluno (máximo 0,5 pontos) 

- Alunos mestrado – 0,4 pontos por aluno (máximo 0,4 pontos) 

- Alunos IC com bolsa  - 0,1 ponto por aluno (máximo 0,1 ponto) 

C – Orientações em andamento no último quadriênio (máximo 1,0 ponto) 

- Alunos doutorado – 0,5 pontos por aluno (máximo 0,5 pontos) 

- Alunos mestrado – 0,4 pontos por aluno (máximo 0,4 pontos) 

- Alunos IC com bolsa  - 0,1 ponto por aluno (máximo 0,1 ponto) 

 

  

Peso 1 – currículo do supervisor 
A – Publicações no último quadriênio (máximo 6,0 pontos) 

- A1 – 0,5 pontos por artigo (máximo 3,0 pontos) 

- A2 – 0,4 pontos por artigo (máximo 2,0 pontos) 



- B1 – 0,2 pontos por artigo (máximo 0,6 pontos) 

- B2 – 0,2 pontos por artigo (máximo 0,4 pontos) 

B – Orientações concluídas no último quadriênio (máximo 2,0 pontos) 

- Alunos doutorado – 0,5 pontos por aluno (máximo 1,0 pontos) 

- Alunos mestrado – 0,4 pontos por aluno (máximo 0,8 pontos) 

- Alunos IC com bolsa  - 0,1 ponto por aluno (máximo 0,2 pontos) 

C – Orientações em andamento no último quadriênio (máximo 2,0 pontos) 

- Alunos doutorado – 0,5 pontos por aluno (máximo 1,0 pontos) 

- Alunos mestrado – 0,4 pontos por aluno (máximo 0,8 pontos) 

- Alunos IC com bolsa  - 0,1 ponto por aluno (máximo 0,2 pontos) 

 
*Quadriênio 2013-2016 

 

Peso 2 – entrevista e apresentação do projeto de pesquisa (nota mínima = 7,0) 
- Aprovação do projeto em Comitê de Ética em Pesquisa (0-2,0 pontos) 

- Desenho experimental e Viabilidade do projeto (0-3,0 pontos) 

- Originalidade da proposta (0-1,5 pontos) 

- Potencial de aplicabilidade e impacto da proposta (0-1,5 pontos) 

- Clareza na exposição do projeto e domínio do tema (0-2,0 pontos) 

 

 

Para efetivação da inscrição o candidato deverá enviar o formulário em anexo 

preenchido e assinado, o diploma de doutorado (ou declaração de conclusão do 

curso), ambos escaneados, além de currículo lattes do próprio e seu supervisor 

atualizados em pdf, bem como projeto de pesquisa estruturado da seguinte forma 

(em pdf): 
 

- capa contendo título do projeto, proponente, supervisor, área de conhecimento 

(CNPq), palavras-chave, local do estudo 

- Resumo estruturado (Introdução, Objetivos, Métodos, Perspectivas) 

- Abstract (estruturado conforme resumo) 

- Introdução 

- Justificativa 

- Objetivos 

- Métodos 

- Metas 

- Resultados esperados 

- Cronograma de execução (considerando a duração máxima da bolsa de 60 meses) 

- Referências bibliográficas 

 

Enviar os docs solicitados para: 
pgcardiovascular@huap.uff.br 
pgcardiovascularuff@gmail.com 

 
 

PROJETO/ENTREVISTA:  
Na ocasião o candidato deverá levar o formulário de inscrição original. Até as 12h do 

dia anterior a exposição, o candidato deverá enviar um arquivo em Power Point para ser 

http://huap.uff.br/
http://gmail.com/


usado como recurso áudio-visual (estruturado o mais próximo do documento escrito). O 

tempo reservado para a exposição será de no máximo 15 min, sucedido por um período 

de 10 min para arguição/entrevista. O cronograma das entrevistas será liberado 

mediante o deferimento das inscrições. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


