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EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO E CLASSIFICATÓRIO PARA 
CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO (PNPD) DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR - PUCRS 
 

1. Torna-se público que, de 27 de janeiro de 2020 a 27 de fevereiro de 2020, estarão abertas as 

inscrições para candidatos ao Processo Seletivo e Classificatório para criação de Cadastro de 

Reserva (CR) para concessão de bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) do 

Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular (PPGBCM). 

2. Do Cadastro de Reserva (CR): 

Candidatos aprovados integrarão um cadastro de reserva para provimento futuro de vagas. O 

ingresso no PPGBCM e concessão de bolsa está condicionado ao surgimento de vagas durante o 

período de vigência do CR (vide item 2.1); 

2.1. Da vigência do Cadastro de Reserva (CR): 

O CR terá vigência de 6 (seis) meses, a contar de 01 de março de 2020.  

3. Da vigência da bolsa: 

3.1. Prazo máximo: 

A concessão de bolsa ao candidato terá prazo de 12 meses, podendo ser renovada por até duas 

vezes, observando-se o prazo máximo de 3 (três) anos. 

3.2. Renovação: 

O processo de renovação da bolsa será realizado por meio de avaliação dos bolsistas PNPD. 

3.2.1. Procedimentos para renovação das bolsas PNPD: 

3.2.1.1. Primeira renovação (após 1 ano de concessão das bolsas PNPD): 

Ao final do primeiro ano de concessão das bolsas PNPD, com antecedência mínima de 15 dias para 

completar 12 meses de concessão, a contar da data de implementação, deverão ser entregues à 

Comissão Coordenadora os seguintes documentos: (1) relatório parcial de atividades e (2) parecer 

do supervisor sobre desempenho do estagiário. 

3.2.1.2. Segunda renovação (após 2 anos de concessão das bolsas PNPD):  

Ao final do segundo ano de concessão das bolsas PNPD, com antecedência mínima de 15 dias para 

completar 24 meses de concessão, a contar da data de implementação, deverão ser entregues à 

Comissão Coordenadora (1) relatório parcial de atividades e (2) parecer do supervisor sobre 

desempenho do estagiário. Além disso, o estagiário PNPD deverá apresentar oralmente os 

resultados parciais para uma comissão interna do PPGBCM designada para essa finalidade. 
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3.2.2. Critérios de avaliação para renovação das bolsas PNPD: 

As atividades desenvolvidas pelo estagiário PNPD durante o período referente ao processo 

avaliativo serão apreciadas tomando-se como base as atividades previstas no Plano de atividades 

do estagiário PNPD (ver item 4.1.2). Atividades adicionais também serão consideradas, incluindo 

produção científica relevante para a área Ciências Biológicas I (CBI) com discentes do PPGBCM, 

atividades científicas e atividades de formação (descritas no item 4.1.2). 

4. Processo de Seleção e Classificação - PPGBCM: 

O Processo de Seleção e Classificação compreenderá as seguintes etapas:  

 Inscrição do candidato;  

 Análise da produção científica e do Plano de Atividades do candidato; 

 Entrevista técnica/defesa de currículo e do Plano de Atividades 

4.1. Da inscrição do candidato: 

A inscrição será efetuada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

4.1.1. Cópias da carteira de identidade (RG) e do CPF. Se estrangeiro, passaporte; 

Parágrafo primeiro: a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exime o candidato 

da apresentação da carteira de identidade (RG). 

Parágrafo segundo: a comprovação de inscrição no CPF pode ser feita por meio de apresentação 

de cópia do cartão de CPF ou de apresentação do “Comprovante de Inscrição no CPF”, que pode 

ser obtido a partir da página da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). 

Parágrafo terceiro: a menção do número de inscrição no CPF na carteira de identidade ou na 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do candidato exime da apresentação de documento de 

comprovação de inscrição no CPF. 

4.1.2. Plano de Atividades: 

Plano de trabalho para 36 meses de bolsa, com até 2.000 palavras. Plano deverá incluir 

cronograma com atividades anuais, prevendo: atividades de pesquisa, compatíveis com as linhas 

de pesquisa do Programa, plano de publicações de artigos com discentes, atividades de formação, 

atividades de extensão, plano de captação de recursos financeiros e/ou bolsas de IC e atividades 

de inserção social. 

Parágrafo primeiro: dentre as atividades de formação, poderão estar incluídas propostas para 

ministrar disciplinas no PPGBCM, coorientar mestrandos no PPGBCM, orientar discente de 

graduação na Iniciação Científica, participar em Bancas de Seminário Interno (PIBIC/PROBIC) e do 

Salão de Iniciação Científica e participar em eventos nacionais e internacionais, com apresentação 

oral ou escrita de trabalhos. 
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Parágrafo segundo: atividades de extensão poderão envolver o desenvolvimento de 

projetos/cursos de extensão juntamente com o supervisor. 

4.1.3. Carta de apresentação da candidatura, redigida por professor/orientador credenciado no 

PPGBCM, que será o supervisor do candidato no caso de aprovação;  

Parágrafo primeiro: só poderão apresentar candidatos professores/orientadores que não forem 

supervisores de outros bolsistas PNPD do PPGBCM até o término do período de inscrição.  

Parágrafo segundo: cada professor/orientador poderá apresentar apenas 1 candidato para este 

Processo Seletivo e Classificatório.  

4.1.4. Cópia do diploma Doutor (frente e verso) ou ata de defesa de tese. 

4.1.5. “Formulário de produção científica do candidato” preenchido, conforme Anexo I. 

 
Parágrafo primeiro: poderão ser apresentadas até cinco produções científicas para cada candidato.  
 
Parágrafo segundo: anexar a cópia da primeira página de cada produção indicada. 

4.2. Da análise da produção científica e do plano de atividades do candidato: 

4.2.1. Da produção científica: 

A produção científica dos candidatos devidamente inscritos, conforme item 4.1, será apreciada 

pela Comissão de Seleção (item 5), levando em conta a produção apresentada no “Formulário de 

produção científica do candidato” (ver item 4.1.5). Nessa etapa do processo, serão considerados 

os seguintes aspectos: 

4.2.1.1 Fator de impacto (JCR 2017) dos periódicos nos quais os artigos apresentados foram 

publicados; 

4.2.1.2. Adesão dos temas das publicações com as linhas de pesquisa do PPGBCM. 

4.2.2. Da análise do Plano de Atividades do candidato: 

O Plano de Atividades dos candidatos devidamente inscritos, conforme item 4.1.2, será apreciado 

pela Comissão de Seleção, levando-se em conta os seguintes aspectos: 

4.2.2.1. Exequibilidade; 

4.2.2.2. Relevância das atividades e objetivos propostos; 

4.2.2.3. Adesão das atividades científicas propostas às linhas de pesquisa do PPGBCM. 

4.3 Da entrevista técnica/defesa de currículo e do Plano de Atividades: 
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Os candidatos selecionados conforme item 4.2, em número a ser definido pela Comissão de 

Seleção (item 5), serão entrevistados por essa comissão. Essa entrevista versará sobre a trajetória 

acadêmica do candidato e envolverá defesa de currículo e do Plano de Atividades proposto. 

5. Da comissão de Seleção 

5.1. A Comissão de Seleção será constituída por docentes do PPGBCM indicados pela Comissão 

Coordenadora do Programa. 

5.2. A Comissão de Seleção será soberana quanto a estas etapas do Processo Seletivo e 

Classificatório. 

6. Da divulgação dos resultados do Processo Seletivo e Classificatório: 

6.1. O resultado da etapa de seleção descrita no item 4.2 será comunicado individualmente por 

meio de mensagem eletrônica até dia 02 de março de 2020. 

6.2.  O resultado final do Processo Seletivo e Classificatório será divulgado até o dia 4 de março de 

2020 na página do Programa (http://www.pucrs.br/ciencias/programa-de-pos-graduacao-em-

biologia-celular-e-molecular/ingresso-e-processo-seletivo/). 

7. O prazo para apresentação de recurso em relação à nota da prova será de dois dias úteis após 

a divulgação do resultado do Processo Seletivo e Classificatório. 

8. Não serão aceitos os recursos que não atenderem ao estabelecido neste Edital. 

 

9. Os casos especiais e omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do 

PPGBCM. 

Porto Alegre, 23 de janeiro de 2020. 

 
 
 

 
Cristiano Valim Bizarro 

Coordenador do PPGBCM 

 

 

 

http://www.pucrs.br/ciencias/programa-de-pos-graduacao-em-biologia-celular-e-molecular/ingresso-e-processo-seletivo/
http://www.pucrs.br/ciencias/programa-de-pos-graduacao-em-biologia-celular-e-molecular/ingresso-e-processo-seletivo/
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ANEXO I 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR - PUCRS 

PROCESSO SELETIVO PNPD 

Formulário de produção científica 

 

NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________________________  

 

Instruções: Poderão ser apresentadas até cinco produções científicas para cada candidato. Anexar a cópia 

da primeira página de cada produção indicada. 

 

Título da revista: 

Fator de impacto (JCR 2017): 

doi: 

 

Título da revista: 

Fator de impacto (JCR 2017): 

doi: 

 

Título da revista: 

Fator de impacto (JCR 2017): 

doi: 

 

Título da revista: 

Fator de impacto (JCR 2017): 

doi: 

 

Título da revista: 

Fator de impacto (JCR 2017): 

doi: 

 


