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Edital 001/PPGN/2018 

Processo Seletivo de Bolsista para o Programa de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES 2018) 

O Programa de Pós-Graduação em Nutrição (PPGN) da Universidade Federal de Santa Catarina torna pública 

a abertura das inscrições para o processo seletivo de bolsista do Programa Nacional de Pós-Doutorado 

(PNPD/CAPES), para realização de estágio pós-doutoral no PPGN. 

1. OBJETIVO 

O Processo Seletivo tem como objetivo preencher uma (01) cota de bolsa PNPD/CAPES concedida ao 

Programa de Pós-Graduação em Nutrição da UFSC, de acordo com o regulamento Programa PNPD previsto 

no anexo I daPortaria CAPES 086, de 03 de julho de 2013
1
. Este edital atende também à Resolução 

Normativa 36/CUn/UFSC, de 31 de outubro de 2013 e à Instrução Normativa 001/PPGN/2013, de 17 de 

dezembro de 2013
2
.  

Este processo seletivo é válido por onze meses e poderá ser utilizado para preenchimento de outras eventuais 

cotas de bolsas PNPD/CAPES recebidas pelo PPGN/UFSC. 

2. REQUISITOS DO BOLSISTA  

É exigido do candidato à bolsa do PNPD atender aos seguintes requisitos:  

a)Ser brasileiro ou possuir visto de regularidade de estadia no país;  

b)Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;  

c)Possuir currículo que demonstre capacitaçãopara atuar no desenvolvimentodo projeto proposto;  

d)Dedicar-se integralmente e exclusivamente às atividades do projeto;  

e)Não ter vínculo empregatício ou estar liberado com ou sem remuneração;  

f)Não ser aposentado;  

g)Não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza. 
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3. PROJETO E PERFIL DO CANDIDATO  

O candidato selecionado irá contribuir para consolidação do Programa de Pós-Graduação em Nutrição. 

Deverá apresentar um perfil que o qualifique para integrar uma das linhas de pesquisa vigentes no programa, 

devendo contribuir com publicações científicas. 

4. BENEFÍCIOS 

Bolsa no valor mensal de R$4.100,00 (quatro mil e cem reais), paga diretamente pela CAPES ao bolsista, 

podendo ser renovada anualmente em processo seletivoespecífico, por até 3 (três) anos. 

5. INSCRIÇÕES 

5.1. As inscrições serão realizadas de 28 de março a 19 de abril de 2018 através da submissão ao link: 

https://goo.gl/forms/NgXllhVzTlQ16wou2 

5.2. Documentos para a inscrição a serem anexados, em formato .PDF (Portable Document Format), no link: 

https://goo.gl/forms/NgXllhVzTlQ16wou2 

a)Formulário preenchido de inscrição via Controle Acadêmico de Pós-Graduação (CAPG)
3
; 

b)Carteira de Identidade para brasileiros; 

 I) Estrangeiros devem apresentar cópia do RNE e Passaporte; 

c)Comprovante de quitação com o serviço eleitoral e com as obrigações militares, e, em caso de 

estrangeiro, comprovação de regularidade de estadia no país;  

d)Diploma de doutor (frente e verso), com validade nacional ou declaração comprobatória de aprovação 

da tese de doutorado; 

e)Histórico escolar de doutorado;  

f)Curriculum vitae atualizado na Plataforma Lattes e, no caso de estrangeiros, currículo impresso 

segundo modelo constante do Anexo III da Portaria nº. 086 de 03 de julho de 2013 (CAPES); 

g) Carta de aceitação do supervisor, professor permanente vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 

Nutrição da UFSC habilitado para orientar doutorado; 

h) Carta do candidato descrevendo as qualificações que o credenciam a pleitear a bolsa de pós-doutorado; 

i)Plano de trabalho contendo Projeto de pesquisa resumido (no máximo 15 páginas), incluindo 

cronograma de execução das atividades de pesquisa na área de Nutrição 

j)Declaração de que dispõe de tempo integral e dedicação exclusiva às atividades a serem desenvolvidas 

durante o pós-doutorado; 

k) Declaração de instituição ou empresa autorizando o afastamento para a realização das atividades 

previstas no estágio pós-doutoral, caso o candidato possua vínculo empregatício;  

                                                           
3
 Disponível em http://propg.ufsc.br/pos-doutorado-na-ufsc-2/ 

https://goo.gl/forms/NgXllhVzTlQ16wou2
https://goo.gl/forms/NgXllhVzTlQ16wou2


l)Formulário de declaração de trabalho voluntário na UFSC
4
. 

m) Relatório Final das Atividades desenvolvidas no período imediatamente anterior, segundo modelo 

constante dos Apêndices I e II para os bolsistas que estão pedindo renovação; 

n) Comprovante dos artigos Qualis B1 ou superior aceito da área de Nutrição da Capes ligado ao projeto  

desenvolvido no Edital anterior de bolsa PNPD – PPGN para os bolsistas que estão pedindo renovação. 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

a) Análise da Proposta de Trabalho: etapa eliminatória (peso 3);  

. Qualidade científica da proposta de trabalho; 

. Coerência entre a proposta de trabalho, o currículo do candidato e o currículo do supervisor proposto. 

b)Arguição sobre a proposta de trabalho: etapa eliminatória (peso 3); 

c) Análise do Currículo do candidato: etapa eliminatória (peso 3); 

d) O Professor escolhido pelo candidato não ter tido oportunidade de supervisionar um pós-doutorado 

com bolsa PNPD disponibilizada ao PPGN-UFSC (peso1); 

No caso de seleção de candidato que esteja concorrendo à renovação da bolsa PNPD-PPGN, será também 

incluída a avaliação do: 

e) Relatório Final das Atividades desenvolvidas no período imediatamente anterior, segundo modelo constante 

dos Apêndices I e II (peso 4); 

f)Ter pelo menos um artigo aceito QualisB1 ou superior da área de Nutrição da Capes ligado ao projeto 

submetido e desenvolvido no Edital anterior de bolsa PNPD – PPGN  (peso 6). 

No caso de renovação de Bolsa PNPD-PPGN, a nota final será obtida utilizando a fórmula que considera as 

notas dos itens acima citados, qual seja, Nota final =[((a*3+b*3+c*3+d*1)/10)+ ((e*4+f*6)/10))]/2. 

7. ARGUIÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE TRABALHO 

7.1. A arguição consistirá em perguntas sobre a proposta de trabalho a ser desenvolvida e sobre a trajetória 

acadêmica do candidato. A avaliação oral levará em conta os seguintes itens: a) Expressão oral de ideiase 

articulação do raciocínio, b) Capacidade de argumentação do candidato, c) Interesse na realização de 

atividades de pesquisa e pós-graduação, d) Noções gerais e prática em pesquisa científica. 

7.2. A ordem das entrevistas será definida pela Comissão de Seleção. 

8. RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

8.1. Os aprovados serão classificados em ordem decrescente da média final alcançada. 

8.2. A divulgação do resultado do processo de seleção será feita até o dia 20 de abril de 2018 no site 

http://www.ppgn.ufsc.br. 

9. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
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PERÍODO ETAPAS 

28 de março a 19 de abril de 2018 Inscrições 

26 de abril de 2018 Entrevistas 

27 de abril de 2018 Resultado Final 

1º de maio de 2018 Início de vigência da Bolsa 

 

10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

10.1. A Comissão de Seleção decidirá sobre as questões não previstas neste Edital. 

10.2. O prazo para interposição de recurso será de 24 (vinte e quatro) horas após a divulgação do resultado 

final. 

10.4. Informações: 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Centro de Ciência da Saúde, Universidade Federal de 

Santa Catarina. Campus Universitário, Trindade. 

88040-970 – Florianópolis, SC  

Telefone: (48) 3721-6131 

E-mail: ppgn@contato.ufsc.br 

 

Professora Patricia Faria Di Pietro 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Nutrição 

PPGN/CCS/UFSC 
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Anexo I 

PROGRAMA DE BOLSA DE PÓS-DOUTORADO PPGN-UFSC 

Modelo de Relatório final de Estágio Pós-doutoral no PPGN-UFSC 

Estrutura seguindo o modelo UFSC disponível em:  

http://portal.bu.ufsc.br/normalizacao/ 

Introdução,Justificativa, Revisão Bibliográfica, Objetivos Geral e Específicos, Metodologia, Resultados na 

forma de artigo científico, Conclusão, Bibliografia 

  



Anexo II 

PROGRAMA DE BOLSA DE PÓS-DOUTORADO PPGN-UFSC 

Resumo do Relatório Final 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: 
Bolsista: 
Professor Supervisor:  
Título:  
Vigência do Projeto:  
EXECUÇÃO DO PROJETO 
1. Ocorreu alteração dos objetivos propostos/aprovados? (  ) SIM (  ) NÃO 
1.1. Caso SIM, comentar e justificar cientificamente:   
2. Indique os objetivos gerais propostos e o estágio de desenvolvimento do projeto. 
  Estágio 
Objetivos Inicial Intermediário Concluído 
1)    
2)    
3. Indique a taxa percentual de sucesso do projeto (objetivos alcançados/objetivos propostos) em relação ao 
cronograma da proposta (valores absolutos de 0 a 100): 
3.1. Justifique, caso considere que o percentual informado está abaixo do esperado. 
4. Houve interação com outra (as) instituição(ões)? (  ) SIM (  ) NÃO 
4.1. Estava previsto inicialmente no projeto? (  ) SIM (  ) NÃO 
4.1.1. Caso SIM, indique as instituições participantes e quais são os indicadores da cooperação (análise de 
material, publicações, apresentações em eventos científicos etc) 
Nome da Instituição:                                                    Indicador da Cooperação 
4.2. Como você avalia a qualidade da interação? 
(  ) Fraca       (  ) Regular       (  ) Boa       (  ) Muito Boa      (   ) Ótima 
5. Relacione os fatores positivos e negativos que contribuíram ou dificultaram a execução do projeto: 
Fatores positivos: 
1) 
2) 
3) 
Fatores negativos: 
1) 
2) 
3) 
5.1. Indique as dificuldades observadas na execução do projeto  

SIM NÃO 
5.1.1. Necessidade de reestruturação de metas (  ) (  ) 
5.1.2. Manutenção de equipamentos  (  ) (  ) 
5.1.3. Aquisição de material de consumo (  ) (  ) 
5.1.4. Atraso na liberação de recursos  (  ) (  ) 
5.1.5. Evasão de pessoal técnico (  ) (  ) 
5.1.9. Reestruturação orçamentária (  ) (  ) 
5.1.10. Outras - Indique: 
 
6. Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? (  ) SIM (  ) NÃO 
6.1. Caso SIM, quais os motivos e os impactos de tais alterações nos objetivos originais? 
7. O projeto recebeu recursos financeiros? (  ) SIM (  ) NÃO 
7.1. Caso SIM, indicar as fontes:   



PERSPECTIVAS DE IMPACTO DO PROJETO 
Avalie as perspectivas de impacto do projeto para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1 (nenhuma 
contribuição) a 5 (alta contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto 
A – CIENTÍFICO  
A.1- Geração de novos conhecimentos   (  )      
A.2- Geração de avanço/inovação experimental  (  )      
A.3-Geração de conhecimento passível de difusão  (  )      
A.4- Formação e capacitação de recursos humanos (  )      
A.5- Formação de novos grupos e centros de pesquisa (  )      
Justificativas: 
B - SOBRE O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)  
B.1- Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde (  )     
B.2- Contribuição para a avaliação de Modelo de Atenção  (  )   
B.3- Apropriação/Incorporação dos resultados pelos Serviços  (  )    
B.4- Melhoria da Gestão, Organização e Qualidade dos Serviços  (  )    
B.5- Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo estudado (  )    
B.6- Redução dos custos de atendimento    (  )   
B.7- Aumento da cobertura dos Serviços    (  )     
B.8 Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção  (  )   
B.9 Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos   (  )    
B.10. Melhoria da relação Custo-efetividade de tecnologias  (  )  
Justificativas: 
C - ECONÔMICO / SOCIAL  
C.1- Melhoria da qualidade de vida da população   (  )     
  
C.2- Insumos para políticas públicas     (  )  
C.3- Redução das desigualdades sociais     (  )  
C.4- Redução das importações      (  ) 
C.5- Agregação de valor a produtos e processos    (  )    
C.6- Geração de empregos      (  ) 
D.7- Desenvolvimento regional      (  ) 
Justificativas: 
RESULTADOS 
Matriz de Indicadores de Resultados Quantidade (valores absolutos – “0” para não previsto/não 
alcançado) 
Indicadores                                                                                Previstos Alcançados 
Seminários de apresentação dos resultados   
Artigos Científicos Publicados   
Depósito de patentes   
Livros publicados   
Capítulo de livros publicados   
Resumos publicados   
Cartilhas/Folders   
Apresentações em congressos/simpósios/encontros   
Treinamentos realizados   
Pessoas Capacitadas   
Criação/ampliação e modernização de laboratórios   
RESULTADOS DO PROJETO 
Matriz de Indicadores de Impacto 
Devem ser apresentados indicadores que demonstrem resultados práticos e aplicáveis do projeto. Ex: 
número de famílias atendidas, média de peso da população infantil assistida e outros.  



Indicador/Unidade SITUAÇÃO INICIAL SITUAÇÃO ESPERADA SITUAÇÃO ALCANÇADA 
     
CONCLUSÃO 
Apresentar a avaliação final resumida do desempenho do projeto, com perspectivas e desafios para o futuro 
enfatizando os impactos do projeto na saúde (Máximo de 500 palavras). 
 
TEXTO PARA LEIGOS 
Criar um texto para leigos acerca do projeto (máximo de 01 página). 
OBSERVAÇÕES 


