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EDITAL 005/2019-PGENTOMOLOGIA de 04 de Julho de 2019 

 

     Edital de inscrição e seleção à Bolsa de Pós-doutorado no período de 04 a a 26 de julho de 2019, junto 

ao Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas, Área de Concentração em Entomologia da 

Universidade Federal do Paraná, Linhas de pesquisa Ecologia e Diversidade ou Entomologia Agro-

Florestal e Médico Veterinária. 

  

1. INSCRIÇÃO 

1.1 As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente através do Sistema de Gestão Acadêmica da 

Pós-graduação(SIGA),  

(https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=1532) disponível no 

endereço eletrônico http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgento/. 

 

1.2  O envio dos documentos não garante a homologação da inscrição do candidato. 

 

1.3 Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta, pendente ou ilegível. O edital com as 

inscrições homologadas será divulgado na página eletrônica do Programa no endereço: 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgento/. 

 

1.4 Ao se inscrever, o candidato aceita de forma irrestrita as condições contidas neste Edital, não 

podendo delas alegar desconhecimento. 

 

1.5 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) Não ser aposentado ou estar em situação equiparada. 

 

1.6 Documentos para inscrição à BOLSA do Programa Nacional de Pós-doutorado/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, com atividades realizadas 

no período de junho de 2014 a julho de 2019. 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 documentação comprobatória 

deverá ser incluída em um único arquivo formato “pdf” em conjunto com os demais 
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documentos exigidos para inscrição. A pontuação do currículo será de acordo com Anexo I 

deste edital. 

c) Carta de apresentação endereçada ao Colegiado do Programa, solicitando a inscrição no 

processo seletivo, na qual deve ressaltar os motivos que o levaram a participar no processo e 

destacar a motivação para o desenvolvimento do projeto de pós-doutorado na linha de 

pesquisa. 

d) Comprovação de pelo menos três artigos publicados entre 2014 e 2019 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) Cópia dos documentos pessoais: RG, CPF e uma foto 3x4 recente. 

f) Um plano de trabalho composto por: 

a. Projeto de pesquisa a ser realizado com metas alcançáveis em 12 e 24 meses. O 

projeto deve demonstrar conhecimento teórico em Ecologia e Diversidade ou 

Entomologia Agro-Florestal e Médico Veterinária e conter Introdução, Justificativa, 

Objetivo, Material e Métodos, Cronograma e Referências Bibliográficas. O Projeto deve 

ter no máximo 7 (sete) páginas em tipo da fonte Times New Roman, tamanho 12, com 

espaçamento 1,5 entre linhas. 

b. Potencial disciplina a ser ministrada no Programa de Pós-Graduação em Entomologia 

(incluindo ementa e carga horária).  

g) Declaração de que está ciente das exigências estabelecidas pela Portaria nº 086 de 3 de julho 

de 2012 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

h) Termo de Compromisso do Supervisor, preenchido e assinado pelo supervisor do pesquisador 

indicado na proposta. 

 

2. Condições de elegibilidade  

2.1 Será considerado elegível para a candidatura nesse edital os pesquisadores com título de Doutor, 

com tese em Ecologia e Diversidade de Insetos ou Entomologia Agro-Florestal e Médico 

Veterinária, que não possuam vínculo empregatício no momento da submissão. 

 

2.2.1 Do docente supervisor  

 a) Declarar aceite para a supervisão; 

 b) Ser docente permanente, com credenciamento vigente em 2019; 

 

2.2.2 Do candidato:  

 a) Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes; 

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

mailto:pgento@bio.ufpr.br
http://www.pgento.ufpr.br/


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 

cumprimento efetivo do período de estágio pós-doutoral; 

c) Apresentar produção intelectual aderente à linha de pesquisa deste edital; 

d) Apresentar plano de trabalho aprovado pelo supervisor. 

 

3. SELEÇÃO 

3.1 O processo de seleção ao pós-doutorado será formado por duas etapas: Análise do Plano de 

trabalho e Prova de títulos.                  

                   a) Plano de trabalho. O Projeto de Pesquisa deve estar de acordo com as linha de 

pesquisa Ecologia e Diversidade ou Entomologia Agro-Florestal e Médico Veterinária do 

Programa de Pós-graduação em Entomologia e exequível no período de 24 meses a partir da 

implantação da bolsa. O plano de pesquisa receberá nota de 0 (zero) a 10 (dez).  

        b) Prova de títulos. A pontuação do currículo seguirá apenas os itens indicados no 

Anexo I deste edital. O extrato Qualis de cada publicação seguirá o definido pela área de 

Biodiversidade. 

 

3.2 O candidato que atingir maior média, resultado da soma da nota do projeto de pesquisa e prova 

de títulos e divisão por dois, será selecionado para a bolsa.  

 

3.3 Os supervisores com candidatos inscritos não poderão participar da comissão de seleção. 

 

4. Das vagas e implementação da bolsa 

 4.1 Será oferecida apenas 1 (uma) bolsa do Programa Nacional de Pós-doutorado/CAPES.   

 

4.2 A implementação ocorrerá de acordo com o previsto no item 6.2, ou em prazo oportuno, 

observadas as datas propostas de início e de abertura do SAC-CAPES (Sistema de 

Acompanhamento de Concessões), considerando a disponibilidade da cota de PNPD nesse 

período. 

 

4.3 O prazo de execução do projeto é de doze meses, podendo ser renovado por até doze meses, 

observados os casos previstos no art. 5º, inciso V, da Portaria nº. 086/2013-CAPES. A renovação 

da bolsa após 12 meses NÃO É AUTOMÁTICA e deverá ocorrer por meio da recomendação do 

colegiado do curso, após avaliação de desempenho do bolsista. O prazo será contado a partir da 

data do Termo de Outorga de Bolsas, e implementação da bolsa no Sistema de Acompanhamento 

de Concessão (SAC).  

 

5. DOCENTES SUPERVISORES 

O candidato deverá se inscrever sob supervisão de um dos docentes listados abaixo. 

 

Prof. Dr. Ângelo Parise Pinto 

Prof. Dr. Adeney de Freitas Bueno 
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Profa. Dr. Antonio Ricardo Panizzi  

Prof. Dr. Daniel Ricardo Sosa Gómez 

Prof. Dr. Marcio R. Pie 

Prof. Dr. Mario Antonio Navarro da Silva 

Prof. Dr. Mauricio O. Moura 

Prof. Dr. Paulo Henrique Gorgatti Zarbin 

  

6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

6.1 O resultado com o nome do candidato aprovado será divulgado no dia 01 de agosto de 2019 a 

partir das 14:00 horas. 

 

6.2 O candidato selecionado deverá efetuar sua inscrição no Programa presencialmente no dia 06 

de agosto de 2019, na secretaria do Programa de Pós-graduação em Entomologia, ocasião em 

que assinará o termo de compromisso do Anexo II, da Portaria nº 086 de 3 de julho de 2013, do 

Programa Nacional de Pós-doutorado.  

 

6.3 Para os casos em que seja necessário alterar quaisquer dos prazos definidos neste Edital, a 

comunicação será feita com antecedência mínima de três dias úteis, através de edital veiculado, 

cumulativamente, no endereço eletrônico do Programa de Pós-graduação em Entomologia e 

com a versão impressa afixada em quadro de avisos na Secretaria do Programa. 

 

7. RECURSOS 

            7.1 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. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS  

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

em Entomologia. 

 

7.2 Implementação da bolsa estará na dependência da liberação de recursos por parte da CAPES. 

Em não havendo cota disponível de bolsa o acadêmico selecionado poderá declinar do Programa 

de pós-doutorado.  

 

 

 

Curitiba, 04 de julho de 2019. 
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Colegiado do Programa de Pós-graduação em Entomologia 
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Anexo I  
Pontuação Currículo  

 
 

Tabela de pontuação do currículo. Os pontos obtidos serão transformados pela comissão de seleção em nota 
de 0 a 10, atribuindo-se nota máxima ao candidato com maior pontuação, nota 7 ao candidato que a comissão 
julgar possuir experiência mínima suficiente para estudos de pós-doutorado nesta área e, aos demais 
candidatos às notas serão atribuídas comparativamente a esses dois padrões.  
 
 

Itens para pontuação Pontos 

 

Artigo publicado ou aceito em periódico indexado no Scielo ou 
Journal Citation Reports, com classificação QUALIS A 
(Biodiversidade, 2016) 

20 

Artigo publicado ou aceito em periódico indexado no Scielo ou 
Journal Citation Reports, com classificação QUALIS B1 e B2 
(Biodiversidade, 2016) 

15 

Artigo publicado ou aceito em periódico indexado no Scielo ou 
Journal Citation Reports, com classificação QUALIS B3, B4 e B5 
(Biodiversidade, 2016) 

10 

Artigo publicado ou aceito em periódico indexado, com 
classificação QUALIS C (Biodiversidade, 2016) 

5 

Artigo publicado ou aceito em periódico não indexado 3 

Capítulo de livro publicado em tema relacionado à Entomologia 5 

Livro publicado em tema relacionado à Entomologia  20 

 
 

 

            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_PNPD.pdf . 
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