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EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSA PNPD JUNTO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

QUÍMICA - UFPB 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Química (ppgq) do CCEN/UFPB, com base na 

Portaria CAPES 086, de 03 de julho de 2013, comunica que está oferecendo 04 (quatro) bolsas PNPD, 

distribuidas da seguinte forma: 01 em orgânica, 01 em inorgânica, 01 em físico-química e 01 em 

analítica. As inscrições para a seleção estarão abertas no período de 21 a 28 de novembro de 2013, no 

horário das 08H00 às 12H00 e das 14H00 às 17H00, e serão realizadas na Secretaria da Coordenação 

do Programa, localizada no Departamento de Química/CCEN/UFPB, Campus I. O resultado será divulgado 

no dia 04/12/2013, através do site e na secretaria do PPGQ. 

A inscrição e o envio do currículo poderão ser feitos pelo correio, na modalidade SEDEX, respeitando 

os períodos estabelecidos. Poderão inscrever-se, os candidatos que tenham concluído o Curso de 

Doutorado em Química ou áreas afins, a menos de 05 anos. De acordo com a portaria da CAPES 

86/2013, o candidato deve pre-encher os seguintes requisitos: não pode ser aposentado ou estar em 

situação equiparada; ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil ou no exterior, sem vínculo 

empregatício; ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino 

superior diferente da UFPB ou em instituições públicas de pesquisa, desde que devidamente afastado de 

suas atividades. 

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

 Formulário de inscrição indicando a área de interesse; 

 Cópia do RG e do CPF; 

 Cópia do Diploma de Doutorado ou Certificado de conclusão; 

 Curriculum Vitae(*), modelo Lattes/CNPq, com as atividades desenvolvidas nos últimos 5 (cinco) 

anos, devidamente comprovadas (artigos com seus devidos aceites) e tabela de pontuação 

devidamente preenchida; 

 01 (uma) cópia do Plano de trabalho (máximo de 15 páginas) que será desenvolvido junto ao 

PPGQ, contendo: justificativa; objetivos; metodologia; resultados esperados; descrição das 

disciplinas que pode ministrar junto à graduação e à pós-graduação; 

 Os candidatos aprovados devem entregar o Termo de Compromisso de que não possuem vínculo 

empregatício (modelo disponível no site do PPGQ/UFPB), com firma reconhecida; em caso de 

candidato com vínculo, o afastamento de suas atividades deve ser devidamente comprovado 

antes da implementação da bolsa; 

 02 (duas) cartas de recomendação, formato livre; 

A exequibilidade do Plano de Trabalho e as cartas de recomendações serão avaliadas pelo 

colegiado, sendo esta uma etapa eliminatória. Para efeito de classificação para obtenção de bolsa será 

realizada a Análise de Currículo, conforme tabela de pontuação em anexo. Em caso de empate, a soma 

dos fatores de impactos dos artigos publicados será utilizado como critério de desempate. Em caso de 

não pre-enchimento de vaga(s) destinada(s) a uma das áreas, esta(s) será(ão) pre-enchida(s) pelo(s) 

candidato(s) melhor colocado(s) nas outras áreas, classificados por ordem descrescente de nota do 

currículo. Os candidatos aprovados deverão pre-encher e assinar termo de compromisso, conforme anexo 

apresentado na Portaria CAPES 86/2013. 

*Quando da interposição de recursos, o candidato deverá apresentar requerimento à Coordenação do 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em prazo não superior a 24 horas, acompanhado das 

justificativas concernentes, as quais serão julgadas pelo Colegiado do PPGQ, sendo resultado 

disponibilizado ao recorrente na coordenação do programa até 48 horas depois da interposição do 

recurso. 

Informações 

Programa de Pós-Graduação em Química  

DQ/CCEN/UFPB/CIDADE UNIVERSITÁRIA 
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Telefax: (0xx83) 3216-7437 
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Tabela de Pontuação do Curriculo Lattes do candidato à bolsa PNPD, de acordo com documentos comprobatórios a partir de 

2009. (Modelo Lattes/CNPq) 

 

ITEM 

Pontuação 

Área de 

Química 

Num de 

pontos 

Áreas 

Afins 

Num de 

pontos 

Total de 

pontos 

Pós-Doutorado realizado (por ano) 200  100   

Trabalho apresentado em Congresso Internacional (Oral) (até 05 trabalhos) 70,0  35,5   

Trabalho apresentado em Congresso Internacional (Painel) (até 05 trabalhos) 50,0  25,0   

Trabalho apresentado em Congresso Nacional (Oral) (até 05 trabalhos) 40,0  20,0   

Trabalho apresentado em Congresso Nacional (Painel) (até 05 trabalhos) 30,0  15,0   

Artigo publicado ou no prelo (apresentação do “proof”) em Revista 

Internacional com QUALIS A1 e A2 da química 
400 

 
200   

Artigo publicado ou no prelo (apresentação do “proof”) em Revista 

Internacional com QUALIS B1 e B2 da química 
300 

 
150   

Artigo publicado ou no prelo (apresentação do “proof”) em Revista 

Internacional com QUALIS B3, B4 e B5 da química 
200 

 
100   

Artigo publicado ou aceito (apresentação do “proof”) em Revista 

Internacional QUALIS C (com peso zero) da química 
50 

 
25   

Artigo publicado ou no prelo (apresentação do “proof”) em Revista 

Nacional com QUALIS A1 e A2 da química 
300 

 
150   

Artigo publicado ou no prelo (apresentação do “proof”) em Revista 

Nacional com QUALIS B1 e B2 da química 
200 

 
100   

Artigo publicado ou no prelo (apresentação do “proof”) em Revista 

Nacional com QUALIS B3, B4 e B5 da química 
100 

 
50,0   

Artigo publicado ou aceito (apresentação do “proof”) em Revista 

Nacional QUALIS C (com peso zero) da química 
30 

 
15   

Orientação de monitoria (por semestre)  25,0  12,5   

Co-orientação de monitoria (por semestre) 12,5  6,25   

Orientação de trabalho acadêmico (TCC/Monografia) 50,0  25,0   

Orientação de PIBIC ou PIBIT (por projeto concluído) 100,0  50,0   

Co-rientação de PIBIC ou PIBIT (por projeto concluído) 50,0  25,0   

Curso ou minicurso ministrado (máximo de 5 cursos)   10,00  25,0   

Orientação de Mestrado concluída 200  100   

Co-Orientação de Mestrado concluída 100  50   

Orientação de Doutorado concluída 400  200   

Co-Orientação de Doutorado concluída 200  100   

Patente depositada  400  200   

Autoria de livro com ISBN  500  250   

Capítulo de livro  100  50,0   

Premiação em Evento Internacional  70,0  35,5   

Premiação em Evento Nacional  50,0  25,0   

Premiação em Evento Regional  25,0  12,5   

TOTAL GERAL DE PONTOS      
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