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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

EDITAL No 12/2019 - PPGAN/SD/UFPR
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA PARA O PROGRAMA
NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO (PNPD/CAPES)
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Alimentação e Nutrição (PPGAN) do Setor de
Ciências da Saúde da UFPR torna público o período e critérios de seleção de bolsistas, na modalidade
PNPD (Programa Nacional de Pós-Doutorado) da CAPES, com base no regimento específico publicado
na Portaria CAPES 86, de 03/07/2013.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O processo seletivo será regido por este edital conforme estabelecido pela Coordenação do Programa
2. DOS PROJETOS DE PESQUISA
A seleção visa o preenchimento de 01 (uma) cota de Bolsa PNPD/CAPES concedida ao Programa de
Pós-Graduação em Alimentação e Nutrição do Setor de Ciências da Saúde da UFPR.
O (a) candidato(a)deverá se inscrever para o projeto de pesquisa indicado abaixo:
Projeto: Avaliação de vitaminas em alimentos in natura e, impacto do processamento, como garantia
da promoção da saúde e segurança alimentar.
Palavras-chave: determinação de vitaminas, HPLC, processamento de alimentos, preparo de amostras.
O(A) candidato(a)concorre unicamente pelo projeto selecionado no momento da inscrição.
3. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas exclusivamente na secretaria do PPGAN, no período de 15 a 22 de julho
de 2019, entre as 13h30min e 16h30min.Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta.
As propostas de inscrição deverão conter:
a) Formulário de inscrição, preenchido, impresso e assinado (anexo I)
b) Documentos pessoais: cópia do RG e CPF
c) Currículo Lattes devidamente comprovado, com páginas numeradas, impresso, e encadernado;
e) Diploma de doutorado (original acompanhado de cópia simples para arquivo na secretaria do
PPGAN) obtido ou, se obtido no estrangeiro, revalidado em Programa de Pós-graduação credenciado pela
CAPES ou ata de defesa de doutorado que comprove data de aprovação;
f) Carta de interesse ressaltando os motivos que o levaram a participar do processo seletivo, de até 300
palavras.
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4. DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo será realizado por Comissão composta por um representante da coordenação do
PPGAN e mais dois docentes ou pesquisadores que tenham domínio sobre o tema do projeto.
A seleção consistirá de análise da documentação e entrevistas, constando das seguintes avaliações:
a) Análise da carta de interesse;
b) Análise do Currículo Lattes;
c) Apresentação oral da(do) candidata (o), com duração de 15 a 30 minutos acerca das estratégias
para desenvolvimento do projeto com base no título e palavras-chave fornecidas. Serão avaliados:
atualização teórica e técnica do (da) candidato(a)no tema do projeto;
d) Arguição em relação à estratégia apresentada e às informações do currículo.
As entrevistas serão realizadas no dia 26 de julho de 2019 no Laboratório de Análise Sensorial do
Departamento de Nutrição da UFPR, à Av. Pref. Lothário Meissner, 632, Jardim Botânico. A ordem das
entrevistas será disponibilizada no Edital de Homologação das Inscrições, a ser disponibilizado no dia 23
de julho de 2019.
5. DOS REQUISITOS DO (DA) CANDIDATO (A)
I – Possuir o título de doutor(a), quando da implementação da bolsa;
II – Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro(a), currículo
com produção intelectual (bibliográfica e artigos e/ou prêmios de mérito acadêmico), conforme Anexo I
da Portaria CAPES no. 086 de 03 de julho de 2013;
IV – Não ser aposentado(a) ou estar em situação equiparada;
V – O(a) candidata (o)(a) pode se inscrever em uma das seguintes modalidades:
a) ser brasileiro(a) ou estrangeiro(a) residente no Brasil portador(a) de visto temporário, sem vínculo
empregatício;
b) ser estrangeiro(a), residente no exterior, sem vínculo empregatício;
c) ser docente ou pesquisador(a) no país com vínculo empregatício em instituições de ensino superior ou
instituições públicas de pesquisa;
§ 1º. O(a) candidata (o)(a) estrangeiro(a) residente no exterior deverá comprovar endereço
residencial no exterior no momento da submissão da candidatura;
§ 2º. Professor(a) substituto(a) poderá ser aprovado(a) na modalidade “a” do inciso V, sem prejuízo de
suas atividades de docência, após análise e autorização do Programa de Pós- Graduação.
§ 3º. O(a) candidata (o)s(a) aprovado(a) na modalidade “c” do inciso V deverá apresentar comprovação
de afastamento da instituição de origem, por período compatível com o prazo de vigência da bolsa
(máximo de 12 meses de concessão da bolsa).
§ 4º. O(a) candidata (o)(a) aprovado(a) na modalidade “c” do inciso V não poderá realizar o estágio pósdoutoral na mesma instituição com a qual possui vínculo empregatício.
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6. DOS REQUISITOS DO BOLSISTA

I- Elaborar Relatório de Atividades Anual a ser submetido à aprovação do Programa de Pós- Graduação.
O prazo de execução do projeto é de doze meses, podendo ser renovado por até quarenta e cinco meses,
observados os casos previstos nos art. 13º e 14° da Portaria nº. 086/2013-CAPES. 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).
II- Encaminhar Relatório Final em até 60 (sessenta) dias após o encerramento da respectiva bolsa;
III– dedicar-se exclusivamente às atividades do projeto;
IV – restituir à CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada a não observância das
normas do PNPD, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, circunstância alheia a sua vontade ou
doença grave devidamente comprovada e fundamentada. A avaliação dessas situações fica condicionada à
análise e deliberação pela Diretoria Executiva da CAPES, em despacho fundamentado.
V - não acumular a percepção de bolsa com qualquer modalidade de bolsa de outro programa da CAPES,
de outra agência de fomento pública, nacional ou internacional, empresas públicas ou privadas, ou ainda
com o exercício profissional remunerado, ressalvadas as exceções previstas no art. 5º da Portaria nº.
086/2013- CAPES ou expressa permissão em norma específica baixada pela Capes.

7. VALOR DA BOLSA
Conforme valores vigentes determinados pela CAPES, os quais atualmente constam na página
http://www.capes.gov.br/bolsas/valores-das-bolsas
8. DOCUMENTAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BOLSA
Para implantação da bolsa, o candidato(a)selecionado deverá:
I - preencher e assinar o Termo de compromisso disponível no Anexo II da Portaria 086 da CAPES;
II - possuir conta corrente individual no Banco do Brasil.
9. RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO
Os resultados serão divulgados em edital na página da internet do Programa. Os(as) candidatos (as) não
selecionados terão dois (dois) dias úteis para solicitarem pedido de reconsideração protocolado na
secretaria do Programa.
10. CRONOGRAMA
Inscrições – 15 a 22 de julho de 2019
Homologação das Inscrições: 23 de julho de 2019
Entrevistas – 26 de julho de 2019
Resultado Final – 31 de julho de 2019
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11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
A vigência da bolsa (CAPES) será de 12 meses renováveis por igual período até o limite
de 60 meses, exceto os(as) candidata (o)s(as) aprovados(as) na modalidade “c” do inciso V (Item 5 DOS REQUISITOS) que poderão ter a concessão da bolsa por no máximo de 12 meses.
Anexos:
Formulário de inscrição

Curitiba, 12 de julho de 2019.

Profª. Drª. Cláudia Carneiro Hecke Krüger
Coordenadora do PPGAN/SD/UFPR
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ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
PNPD- Programa Nacional de Pós-Doutorado

Nome:_____________________________________________________________________
Data de nascimento:___/___/____ Local de nascimento: _____________________________
RG: ____________________________
CPF: ___________________________________
Estado civil: ___________ Doutorado em ___________________________________ na
(Instituição) _____________________________ ano ________ venho pelo presente, apresentar
a documentação necessária para inscrição no exame de seleção para ingresso no PNPDPrograma Nacional de Pós Doutorado no Programa de Pós-Graduação Alimentação e Nutrição.
Atenção: Marcar com um X a modalidade de interesse:
( ) Modalidade: (A) se brasileiro (a) ou estrangeiro (a) residente no Brasil portador (a) de visto
temporário, sem vínculo empregatício;
( )Modalidade (B) se estrangeiro (a), residente no exterior, sem vínculo empregatício;
( )Modalidade (C) ser docente ou pesquisador (a) no país com vínculo empregatício em
instituições de ensino superior ou instituições públicas de pesquisa.
Documentos necessários:
a) Formulário de inscrição, preenchido, impresso e assinado;
b) Documentos pessoais: cópia do RG e CPF;
c) Currículo Lattes devidamente comprovado, com páginas numeradas, impresso, e encadernado;
e) Diploma de doutorado (original acompanhado de cópia simples para arquivo na secretaria do
PPGAN) obtido ou, se obtido no estrangeiro, revalidado em Programa de Pós-graduação credenciado pela
CAPES ou ata de defesa de doutorado que comprove data de aprovação;
f) Carta de interesse ressaltando os motivos que o levaram a participar do processo seletivo, de até 300
palavras.

Endereço para contato:
Residencial:______________________________________________ nº/compl. _______
Bairro:_____________________________________ CEP: ______________________
Cidade: _______________________________________ ____Estado:________________
E-mail: ___________________________
Telefones: Residencial ________________
Celular_________________ Comercial_________________ Fax_________________
Local e data: _______________________________________
Assinatura: __________________________________________
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