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EDITAL 005/2018 - PGENTOMOLOGIA de 20 Novembro de 2018 

 
Edital de inscrição e seleção de candidato que concorrerá à Bolsa de Pós-doutorado Fundação 
Araucaria/CAPES de acordo com o edital interno 01/2018 - PRPPG. 
 

1. INSCRIÇÃO 
 
1.1 A inscrição deverá ser realizada apenas por via eletrônica com a documentação do item 1.6 

digitalizada e incluída em único arquivo a ser enviada exclusivamente pelo endereço eletrônico 
pgentomologiaufpr@gmail.com até às 18:00 horas do dia 30 de Novembro de 2018.  

 
1.2 Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta ou pendente. 
 
1.3 Ao se inscrever, o candidato aceita de forma irrestrita as condições contidas neste Edital, não 

podendo delas alegar desconhecimento. 
 
1.4 As inscrições são destinadas aos candidatos que estejam enquadrados nas seguintes modalidades 

de acordo com a Portaria nº 086 de 3 de julho de 2013.  
 

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) Não ser aposentado ou estar em situação equiparada. 

 
1.5 Documentos para inscrição ao Programa Nacional de Pós-doutorado – FA/CAPES  

  
a) Possuir título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos avaliados pela 

CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Cópia do diploma ou comprovante do título de Doutor, 
ou ainda documento do programa de pós-graduação no qual se encontra matriculado, 
comprovando a previsão da data da defesa da tese, que deve ser anterior à data de ingresso no 
Programa Nacional de Pós-doutorado.  

b) Apresentar Curriculum vitae, modelo base Plataforma Lattes CNPq. Os documentos 
comprobatórios dos títulos referidos no currículo deverão ser numerados em 
correspondência ao corpo do currículo e organizados em sequência da apresentação dos 
documentos. A pontuação do currículo será de acordo com Anexo I deste edital. 

c) No caso de estrangeiro o modelo de Currículo é o Anexo III da Portaria CAPES/MEC nº 086 de 
3 de julho de 2013. 

d) Comprovação de pelo menos três artigos publicados entre 2013 e 2018 em periódicos 
indexados nas plataformas Scielo e/ou JCR/Clarivates Anlytics. Artigos “in press” ou aceitos 
serão considerados apenas mediante envio de comprovação. Como comprovação será́ 
considerada (i) cópia da prova de publicação enviada pelo setor de editoração da revista, (ii) 
versão de acesso antecipado digital (DOI, early view ou equivalente) ou (iii) carta/correio 
eletrônico do editor da revista informando o aceite para publicação (não será́ considerada 
carta/correio eletrônico que informe a necessidade de revisão). 

e) Plano de Pesquisa: Introdução (sucinta), Justificativa, Objetivo, Material e Métodos, Propostas 
Acadêmicas, Cronograma (detalhamento de todas atividades) e Referências Bibliográficas. O 
Plano de Pesquisa deve ter no máximo quatro páginas (exceto as Referências), em tipo da fonte 
Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento 1,5 entre linhas. 

f) Termo de Compromisso do Supervisor, preenchido e assinado pelo supervisor do pesquisador 
indicado na proposta 
 

 
2. Condições de elegibilidade 
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2.1. Será considerado elegível para a candidatura nesse edital os pesquisadores com título de Doutor, 
que não possuam vínculo empregatício no momento da submissão. 
 
2.1.1 Do docente supervisor: 
 
a) Declarar aceite para a supervisão;  
b) Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes;  
c) Possuir registro na plataforma ORCID, com visualização pública habilitada;  
d) Não possuir outro bolsista de pós-doutorado PNPD vigente no momento da submissão da 

proposta;  
e) Ser docente permanente, com credenciamento vigente em 2018;  
f) Apresentar produção intelectual que seja igual ou superior à mediana do Programa de Pós-

graduação Stricto Sensu ao qual esteja vinculado na UFPR. A produção intelectual deverá 
ser superior à do candidato no interstício dos últimos 5 anos, incluindo a fração do ano 
vigente considerando apenas 8 produtos mais relevantes a serem indicados pelo PPG; 

 
2.1.2 Do candidato: 

 
a) Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes; 
b) Não ter sido orientado no doutorado com o mesmo supervisor de pós-doutorado; 
c) Não ter realizado estágio de pós-doutorado; 
d) Não possuir vínculo empregatício no momento da implementação da proposta e não contrair 

vínculos de qualquer natureza durante a vigência da bolsa; 
e) Dedicar-se integral e exclusivamente às atividades programadas e estar disponível para 

cumprimento efetivo do período de estágio pós-doutoral; 
f) Apresentar produção intelectual aderente à área do projeto que seja classificada, no mínimo, 

no estrato B1 no Qualis da área do programa no interstício dos últimos 5 anos, incluindo a 
fração do ano vigente considerando apenas 8 produtos mais relevantes a serem indicados 
pelo PPG/candidato; 

g) Apresentar projeto de pesquisa e plano de trabalho aprovados pelo supervisor. 
 

 
  
3. SELEÇÃO 

 
      3.1 O processo de seleção ao pós-doutorado será conduzido por uma comissão formada por três 

avaliadores e composta por duas etapas. Análise do Plano de Pesquisa e Prova de títulos. 
                  
a) Plano de pesquisa. O Plano de Pesquisa deve estar de acordo com duas das linhas de pesquisa 
do Programa de Pós-graduação em Entomologia e exequível no período de, no máximo, 18 meses 
a partir da implantação da bolsa. O Plano de pesquisa receberá nota de 0 (zero) a 10 (dez) de cada 
um dos três avaliadores, sendo a nota final a média aritmética.  
 

   b) Prova de títulos. A prova de títulos seguirá apenas artigos científicos publicados no período de 
  2013 a 2018 (incluindo artigos no prelo e/ou aceitos), pontuados de acordo com o Quadro do Anexo 
  I deste edital. 

 
3.2 O candidato que atingir maior média com duas casas decimais, resultado da soma da nota do Plano 
de pesquisa e prova de títulos, divididos por dois, será selecionado para concorrer a bolsa pelo edital 01 
PRPPG/UFPR. Se ocorrer empate, será selecionado o candidato com maior idade. 
 
3.3. Os supervisores com candidatos concorrentes poderão participar da comissão de seleção, desde 
que se abstenham da avaliação do Plano de pesquisa. 

 
 



Universidade Federal do Paraná 
Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas 
Área de Concentração em Entomologia 
E-mail: pgento@ufpr.br 

                                                    Web Page: www.pgento.ufpr.br/ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

3 

      
4. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 
5.1. O resultado com o nome do candidato aprovado será divulgado no dia 5 de dezembro de 2018 a 
partir das 14:00 horas. 
 
5,2. O candidato selecionado concorrerá a bolsa da Fundação Araucária/CAPES de acordo com o edital 
01 PRPPG/UFPR 

 
 

5. RECURSOS 
 

 6.1 Caberá recurso quanto ao resultado final divulgado pela comissão de seleção, até 48 horas após a 
divulgação do resultado, sendo considerado para este prazo apenas os dias úteis. O recurso deverá ser 
encaminhado pelo candidato à Secretaria do Programa de Pós-graduação em Entomologia que levará 
ao conhecimento do Coordenador o qual submeterá ao Colegiado. 
 

 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
7.1 Os casos omissos deste edital serão decididos pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação em 
Entomologia. 
 
7.2 A Implementação da bolsa estará a cargo da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UFPR. 
Em não havendo cota disponível de bolsa o acadêmico selecionado poderá declinar do Programa de 
pós-doutorado.  

 
Curitiba, 23 de Dezembro de 2018. 

 
 

Colegiado do Programa de Pós-graduação em Entomologia 
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Anexo I  
 

Pontuação Currículo  
 

 
A pontuação do currículo será calculada de acordo com os pontos atribuídos à produção de artigos 
científicos, resultado da somatória de valores indicados no quadro I, aos periódicos de acordo com 
conceito Qualis CAPES da área de Biodiversidade (2016) para os anos de 2013 a 2018 no 
momento da avaliação dos candidatos. Os pontos obtidos serão transformados em nota de 0 a 10, 
atribuindo-se nota máxima ao candidato com maior pontuação e para os demais candidatos as 
notas serão atribuídas comparativamente.  
 
 
QUADRO 1. Valores dos artigos de acordo com QUALIS da área de Biodiversidade da CAPES. 
 

Qualis 
CAPES 

A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 

Valores 100 85 70 55 40 25 10 
 
 
 
 
 

Páginas importantes: 
 
 

Edital da PRPPG 
http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2018/11/edital-interno_bolsa-pos-doc.pdf 

 
 

Site da CAPES sobre a bolsa PNPD/CAPES: 
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes 

 
Regulamento da bolsa PNPD/CAPES: 

 http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNP
D.pdf 


