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EDITAL no 07/20-TC/PPGEAL/UFPR 

PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA PARA O 
PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO 

(PNPD/CAPES) 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

 O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos ( PPGEAL) da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), conforme previsto na Resolução No 16/18-CEPE da UFPR e na 

Portaria CAPES 086, de 03/07/2013, atualizada em 11 Fevereiro 2015 

(www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.p

df), torna público o presente edital do Processo de Seleção de Bolsista do Programa Nacional 

de Pós-Doutorado-PNPD/CAPES, para realização de estágio pós-doutoral no PPGEAL. 

 

2. PROJETO DE PESQUISA 

 

 Os candidatos deverão apresentar um Projeto de Pesquisa no tema: 

 

“Aproveitamento sustentável de espécies nativas da flora regional do Paraná 

(Mata Atlântica) no âmbito da engenharia de alimentos.” 

 

 Os seguintes itens devem ser abordados no projeto: Objetivos; Justificativas que 

respaldem a pesquisa; Fundamentação teórica e estado da arte; Procedimentos metodológicos 

condizentes com a proposta da pesquisa, Resultados esperados, Contribuições para a sociedade, 

Contribuições para o PPGEAL, Cronograma, Conclusão e Referências bibliográficas. 

 

3. SUPERVISÃO 

 

 Para a presente chamada, o PPGEAL define a Professora Doutora Maria Lúcia Masson 

para exercer a supervisão do projeto. 
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4. CRONOGRAMA 

 

 O processo seletivo ocorrerá conforme o cronograma apresentado a seguir: 

 

ETAPA DATA 

Lançamento do edital 18 de março de 2020 

Período de inscrição 19 de março a 03 de abril de 2020 

Divulgação dos resultados Até 09 de abril de 2020 

Início das atividades Imediato 

 

5. VAGAS, DURAÇÃO E BOLSA 

 

 O PPGEAL dispõe de 1 (uma) vaga, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado até o limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses.  

O bolsista poderá ser substituído, a qualquer tempo, em casos de desempenho 

insuficiente, desistência, abandono, interrupção ou finalização do projeto. 

 O valor da bolsa seguirá o estabelecido pela CAPES, conforme disponível no sítio 

eletrônico http://www.capes.gov.br/bolsas/valores-de-bolsas. Cada benefício da bolsa deve ser 

atribuído a um indivíduo, sendo vedado o seu fracionamento. 

 

6. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE 

 

• Possuir o título de doutor (a), obtido na área de Engenharia de Alimentos ou áreas afins, 

da CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. 

• Ser brasileiro ou possuir visto permanente no país. 

• Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes. 

• Não possuir vínculo empregatício no momento da implementação da proposta e não 

contrair vínculos de qualquer natureza durante a vigência da bolsa. 

• Dedicar-se integral e exclusivamente às atividades programadas e estar disponível para 

cumprimento efetivo do período de estágio pós-doutoral. 

http://www.capes.gov.br/bolsas/valores-de-bolsas
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7. INSCRIÇÕES 

 

 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela plataforma SIGA (Sistema de Gestão 

Acadêmica), acessada a partir do endereço eletrônico www.posalim.ufpr.br. As inscrições 

realizadas na plataforma SIGA somente serão efetivadas com o carregamento (upload) dos 

seguintes documentos (exclusivamente em formato PDF): 

I. Projeto de Pesquisa (conforme descrito no item 2). 

II. Documentos pessoais: Cópias da carteira de identidade e do CPF. No caso de candidato 

estrangeiro, cópia do passaporte (folha de identificação e do visto de permanência no 

país). 

III. Foto atual em formato JPG. 

IV. Cópia do diploma do Doutorado ou declaração da instituição de que o diploma encontra-se 

em confecção e que todas as exigência para a outorga do título de Doutor foram 

cumpridas. 

V. Currículo Lattes documentado: Neste campo deverá ser enviado em arquivo único no 

formato PDF os seguintes documentos: 

• Anexo 1 preenchido (disponível no endereço www.posalim.ufpr.br na aba “Processo 

Seletivo”). 

• Cópia do Currículo Lattes (atualizado). 

• Comprovantes de todos os itens passíveis de pontuação, de acordo com o Anexo 

1 deste edital, sendo que estes devem ser anexados ao currículo na sequência em 

que são citados no referido anexo. Itens do currículo sem a devida comprovação 

não serão considerados para fins de pontuação. 

 Qualquer forma que provoque dúvidas quanto ao teor do documento enviado levará a 

anulação do mesmo para efeitos da seleção de que trata este edital. 

 A homologação da inscrição de cada candidato pela Comissão de Seleção está 

condicionada ao recebimento de toda a documentação exigida até a data final do prazo de 

inscrição. 

 A responsabilidade sobre a entrega da documentação dentro do prazo máximo previsto 

cabe exclusivamente ao interessado. O PPGEAL/UFPR não se responsabilizará por eventuais 

problemas decorrentes da prestação de serviços de internet. 

 

http://www.posalim.ufpr.br/
http://www.posalim.ufpr.br/
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8. CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

 

 O processo seletivo a que se refere este edital será realizado em 02 (duas) etapas: Análise 

do Currículo Lattes (peso 4) e Análise do Projeto de Pesquisa (peso 6). A nota final de cada 

candidato será a média ponderada das duas etapas. Em todas as etapas serão avaliadas a 

aderência do candidato ao tema proposto (item 2). 

 

Etapa 1 - Análise do Currículo Lattes – Classificatória e eliminatória 

 A avaliação dos itens que compõe o Currículo Lattes será realizada conforme o Anexo 1 

deste edital. Somente serão pontuados os itens que apresentarem documentação comprobatória 

apresentada na sequência em que é citada no Anexo 1. Qualquer informação não verdadeira 

implicará em cancelamento da inscrição. A nota do currículo será normalizada entre os candidatos 

de forma que a nota varie de zero (0,0) a cem (100,0) pontos. 

 Além disso, no caso da produção científica será utilizado os critérios QUALIS/CAPES da 

área de Ciência de Alimentos ou Engenharias II. Será avaliada a produção científica no período de 

2015 a 2020. 

 

Etapa 2 - Análise do Projeto de Pesquisa – Classificatória e eliminatória 

 Cada membro da comissão de seleção atribuirá nota de zero (0,0) a cem (100,0) pontos 

para o projeto de pesquisa. A nota final desta etapa será a média aritmética das notas atribuídas 

por cada membro da comissão de seleção. 

 

9. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

 A seleção será coordenada por uma Comissão de Seleção composta pelos professores: 

Marcos R. Mafra (presidente), Maria Lúcia Masson, Vitor Renan da Silva, Charles W. I. Haminiuk 

(suplente). 

 Quando necessário, a Comissão de Seleção designará professores do PPGEAL ou de 

outros PPGs internos ou externos da UPFR para realizar a Análise do Projeto de Pesquisa. A 

análise de projetos de pesquisa será feita por, ao menos, 2 (dois) examinadores. 
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10. RESULTADO FINAL 

 

10.1 A lista de classificados será divulgada no endereço eletrônico www.posalim.ufpr.br. Não 

serão fornecidas informações sobre o resultado por telefone ou e-mail.  

10.2 Serão selecionados somente aqueles candidatos que preencherem o número de vagas 

oferecidas nos termos do previsto no Item 5 deste Edital. Os demais candidatos classificados 

poderão compor lista de espera, sendo selecionados para o aproveitamento de eventuais futuras 

vagas. Não há, entretanto, nenhum compromisso do PPGEAL/UFPR quanto à convocação desses 

candidatos. A lista de espera perderá automaticamente a sua validade após publicação de um 

novo edital para o processo seletivo. 

10.3 Caso ocorram desistências de candidatos aptos a efetuar matrícula, os demais candidatos 

classificados poderão ser chamados a ocupar as vagas remanescentes, sendo respeitada a 

ordem de classificação. 

 

11. PERSPECTIVAS DO PPGEAL QUANTO A ATUAÇÃO DO BOLSISTA 

 

• Auxiliar os pesquisadores e discentes do PPGEAL, bem como aos alunos de iniciação 

científica (IC) vinculados aos projetos do programa, quanto ao desenvolvimento, 

sistematização e aplicação de técnicas experimentais relacionadas ao projeto. 

• Propor e ministrar disciplinas eletivas de graduação e pós-graduação, conforme as normas 

da CAPES, bem como colaboração na organização de minicursos, workshops e atividade 

de extensão de interesse do PPGEAL. 

• Contribuir com a formação dos alunos de graduação e pós-graduação, orientando alunos 

de Iniciação Científica e coorientando alunos da pós-graduação vinculados aos grupos de 

pesquisa do Programa. 

• Contribuir com o fortalecimento e o avanço da pesquisa científica, tecnológica e de 

inovação no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos. 

• Apoiar a cooperação técnica e científica do PPGEAL com as empresas, pequenos 

produtores e agências governamentais que atuem em áreas correlatas ao projeto. 

• Gerar durante a vigência do projeto produção científica qualificada (estratos A1 e A2 no 

QUALIS/CAPES: Ciência de Alimentos) no tema do projeto em número compatível ao 

requerido a um PPG conceito 5. 
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• Colaborar com a produção científica de discentes de Mestrado e Doutorado relacionados 

ao tema do projeto. 

• Auxiliar na busca pela transferência tecnológica da Academia para o Setor Produtivo, tanto 

por meio da geração de patentes quanto através da realização de projetos em regime de 

colaboração. 

• Atender às convocações da Coordenação do PPGEAL quanto às iniciativas que visem a 

melhoria contínua dos índices CAPES do programa. 

 

12. PRORROGAÇÃO DA BOLSA 

 

 O bolsista poderá solicitar a prorrogação da bolsa, conforme previsto no item 5 sendo que 

para isso, o processo deverá ser protocolado na secretaria do PPGEAL com antecedência mínima 

de 60 dias antes do término do período concedido. O processo deverá ser acompanhado dos 

seguintes documentos: 

• Relatório de atividades referente ao período de concessão da bolsa. 

• Produção Científica do bolsista no período (anexar documentação comprobatória). 

• Parecer do supervisor quanto a atuação do bolsista e o interesse na prorrogação. 

• Parecer da coordenação do PPGEAL quanto ao alinhamento dos resultados obtidos junto 

ao Planejamento Estratégico do Programa. 

O processo será encaminhado ao colegiado do PPGEAL para avaliação e deliberação. 

 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

• Os casos omissos deste edital serão decididos pelo Colegiado do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia de Alimentos da UFPR. 

• As dúvidas ou questões relacionadas a este edital poderão ser encaminhadas por e-mail 

para selecao.ppgeal@ufpr.br. 

 

Curitiba, 18 de março de 2020. 

 

Profa. Dra. Luciana Igarashi Mafra 



 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
SETOR DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

 

 

Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos de 2018 
UFPR / TC - Setor de Tecnologia - Centro Politécnico - Jardim das Américas     Caixa Postal 19011 - 81531-980 - Curitiba - PR 

e-mail: selecao.ppgeal@ufpr.br   www.posalim.ufpr.br 
  

FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 
SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O PROGRAMA DE PÓS-DOUTORADO 

(PNPD/CAPES) 

 

Atenção: Período a ser considerado: 2015 a 2020 

 
Nome do Candidato: 

 I. FORMAÇÃO ACADÊMICA Valor 
Máximo 

Total(*) 

 
1 

Doutorado na área da Engenharia de Alimentos, ou áreas afins da 
CAPES 

 
(*) 

 

1.1 Tese de Doutorado em tema relacionado à área da Engenharia de 
Alimentos 

100  

1.2 Tese de Doutorado em tema de áreas afins da CAPES 60  

  Sub-Total  

 

 II. PRODUÇÃO CIENTÍFICA DE 2015 A 2020 

(QUALIS/CAPES 2013 – 2016) ÁREA DE AVALIAÇÃO (Ciência de 
Alimentos ou Engenharias II) 

Valor 
Máximo 

Quan
t. 

Total(*
) 

 
1 

 
Artigo publicado em periódicos A1  

 
100/cada 

  

2 Artigo publicado em periódicos A2  80/cada   

3 Artigo publicado em periódicos B1 40/cada   

4 Artigo publicado em periódicos B2 20/cada   

  Sub-Total  

 

 III. ATUAÇÃO ACADÊMICA/PROFISSIONAL DE 2015 A 2020 Valor 
Máximo 

Quan
t. 

Total(*
) 

 
1 

 
Participação em projetos de pesquisa na condição de 
coordenador, com financiamento comprovado (máximo de 10) 

 
8/cada 

  

2 Participação em equipe de projetos de pesquisa (máximo 10) 4/cada   

3 Orientação de alunos de Iniciação Científica (máximo de 10) 3/cada   

4 Coorientação de alunos de Iniciação Científica (máximo de 10) 2,5/cada   

5 Orientação de alunos de Mestrado (máximo 10) 5/cada   

6 Orientação de alunos de Doutorado (máximo de10) 8/cada   

7 Coorientador de alunos de Mestrado (máximo de 10) 4/cada   
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8 Coorientador de alunos de Doutorado (máximo de 10) 7/cada   

9 Membro de Banca Examinadora de Mestrado (máximo de 10) 3/cada   

10 Membro de Banca Examinadora de Doutorado (máximo de 10) 4/cada   

  Sub-Total  

Somatório (I+II+III)  

 
 

(*) Valor a ser atribuído pela Comissão de Seleção de Bolsas do PPGEAL 
 

OBS: Somente serão pontuados os itens II e III cujos comprovantes estejam anexados a 
este formulário  
 
 
 


