
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PATOLOGIA 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA PNPD/MEC/CAPES 

O Coordenador do Programa de Pós-graduação em PATOLOGIA da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) FAZ SABER que, no período de 15 de outubro a 07 

de novembro de 2019, estarão abertas as inscrições para seleção de até (04) bolsistas de 

residente pós-doutoral (PNPD/CAPES) para atuarem em grupos de pesquisa do PG em 

Patologia – UFMG. 

As inscrições poderão ser efetuadas presencialmente, na secretaria de Pós-graduação em 

patologia da UFMG, no Instituto de Ciências Biológicas (ICB) Bloco C-3º andar - Sala 

290, UFMG, Avenida Antônio Carlos 6627, bairro Pampulha, CEP 31270-901, Belo 

Horizonte - MG, de segunda   a sexta-feira,  no  horário de 08:00 às 11:30hs e 13:00 às 

15:00 horas. 

Contatos - E-mail: ppg-pat@icb.ufmg.br; página web: 

http://site.medicina.ufmg.br/cpgpatologia/ 

1. Vagas: Até 04 (quatro) vagas para recém-doutores com vigência pelo período de 

dezembro de 2019 a novembro de 2020. 

2. Documentos exigidos no ato da Inscrição: 

1) 03 (três) cópia do Projeto de Pesquisa impressa e outra gravada em PDF em CD 

com a aprovação ou protocolo de submissão do CEUA/COEP; 

O Projeto deve conter: Título, Revisão de Literatura e Justificativa; Objetivos; 

Metodologia de Trabalho; Cronograma de Execução; Relevância e Impacto do Projeto 

para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico ou de Inovação; Disponibilidade efetiva 

de infraestrutura e de apoio técnico para o desenvolvimento do projeto; e Referências 

Bibliográficas. 

2) 01 (uma) cópia de comprovante de financiamento da pesquisa proposta (caso 

possua); 

3) 01 (uma) cópia do Currículo lattes com comprovações atualizado; 

4) 02 (duas) cartas de recomendação acadêmica;  

5) 01 (uma) carta com aceite do supervisor da Residência pós-doutoral; 

6) 1 foto 3x4; 

7) Ficha de Inscrição (Anexo I) devidamente preenchida e assinada pelo candidato e 

pelo Supervisor indicado. 

8) Cópia de carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento. 
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3. Requisitos: 

3.1 - Requisitos exigidos pela CAPES: 

a) Vide: http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes 

b) Desenvolver atividades de Pesquisa relacionadas com as áreas e Linhas de Pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação em PATOLOGIA. 

c) Ter Projeto de Pesquisa aprovado e/ou submetido no CEUA E COEP, por meio da 

Plataforma Brasil; 

d) Ser aceito por um Supervisor de Residência Pós-doutoral que seja Orientador 

Permanente do Programa de Pós-Graduação em PATOLOGIA. 

d) Ter obtido o Título de Doutor há, no máximo, 7 (sete) anos, quando da implementação 

da bolsa. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá possuir o 

reconhecimento de validação, conforme dispositivo legal; 

e) Ter seu currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes. 

4. Período da bolsa: 12 (doze) meses ou conforme regulamentação da CAPES. 

5. Valor mensal da bolsa: R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais). 

6. Metas estabelecidas associadas ao Edital: Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa 

e participação efetiva nas atividades do Programa de Pós-Graduação em PATOLOGIA, 

inclusive em seu Encontro científico. A Produção Intelectual e Bibliográfica almejada no 

período proposto no projeto de pesquisa deve contemplar, pelo menos, um relatório anual 

e gerar publicações em periódicos internacionais de impacto. 

7. Critérios e procedimentos para Exame das Candidaturas: 

7.1- Processo de inscrição: Os candidatos deverão apresentar à secretaria do Programa 

de Pós-Graduação em PATOLOGIA da UFMG, os seguintes documentos listados no item 

2.  

7.2- Processo de Seleção: O processo de seleção será baseado na média aritmética das 

notas atribuídas ao Currículo Vitae (no modelo Lattes) do candidato; Projeto de Pesquisa 

e entrevista (domínio do assunto e disponibilidade de dedicação exclusiva as atividades 

do estágio pós-doutoral) e Currículo Lattes do supervisor. 

7.3- Processo de Seleção: O supervisor deve ter reconhecida competência como 

Pesquisador em sua área de atuação e experiência na formação de recursos humanos. O 

supervisor deve ser doutor há, no mínimo, 5 (cinco) anos, com experiência na 

execução/coordenação de projetos científico-tecnológicos e de inovação, ter publicações 



 

 

de âmbito nacional e/ou internacional e experiência comprovada na formação de mestres 

e/ou doutores. Cada supervisor será responsável por 01 (um) bolsista.  

A partir das informações coletadas e sistematizadas serão listados, em ordem decrescente, 

os candidatos aprovados e classificados, sendo que os quatro primeiros serão indicados a 

CAPES. 

7.4 – Critérios de Desclassificação: Serão desclassificados os candidatos cujo projeto 

de pesquisa obtiver nota menor que 70 no computo geral. 

7.5 – Critérios de desempate: Em caso de empate o critério de desempate será o 

candidato de maior nota no Projeto. Persistindo-se o empate o desempate se dará pela 

melhor nota no currículo. 

8. Conforme disponibilidade de recursos pela CAPES, o Supervisor do Projeto 

administrará o auxílio financeiro no valor máximo definido pela CAPES para custeio de 

atividades de pesquisa referentes ao Projeto. 

9. Cronograma:  

1) Início das inscrições: 15/10/2019. Término das inscrições: 07/11/2019; 

2) Seleção: A entrevista sobre o Projeto de Pesquisa e currículo Lattes será 

marcada no período de 11 (segunda-feira) a 14 (quinta-feira) de novembro de 2019, 

conforme cronograma a ser divulgado em 08/11/2019, no quadro de avisos da Secretaria 

do Programa.  

3) Resultado Final:  O resultado final será divulgado no quadro de aviso do 

Departamento de Patologia Geral – ICB/UFMG. 

A partir da divulgação do resultado final, os candidatos reprovados terão até 24 horas 

após a divulgação do resultado para interposição de recurso ao Coordenador do Programa, 

por escrito e protocolado, entregue pessoalmente ou por representante legal, na Secretaria 

Administrativa do Programa de PG em Patologia, no ICB - Bloco C-3º andar - Sala 290. 

10. Convocação dos Candidatos Aprovados e Classificados: A Secretaria do Programa 

de Pós-Graduação em PATOLOGIA convocará os candidatos aprovados em até 24h úteis 

após o julgamento dos recursos para o cadastro do Residente junto à CAPES e à UFMG. 

O não comparecimento, na data estabelecida para registro acadêmico, será considerado 

como desistência, e implicará no cancelamento automático da aprovação. A 

implementação da bolsa segue as regras estabelecidas pela CAPES. 

 

11. Disposições Gerais: 



 

 

11.1 - Os candidatos que tiverem sua inscrição INDEFERIDA na análise dos documentos 

exigidos, os candidatos APROVADOS E NÃO CLASSIFICADOS e os candidatos 

REPROVADOS terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar da divulgação do resultado 

final, para a retirada dos documentos apresentados por ocasião da inscrição. Após este 

prazo, a documentação será descartada. 

10.2 - Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Coordenador do 

Programa de Pós-Graduação em PATOLOGIA. 

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2019. 

 
 

Prof. Geovanni Dantas Cassali  
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em  

Patologia da Universidade Federal de Minas Gerais. 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PATOLOGIA 

ANEXO I - FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO  

RESIDÊNCIA PÓS-DOUTORADO  PNPD/CAPES 

  

NOME: ______________________________________________________________________  

E-MAIL: ______________________________________________________________________  

NACIONALIDADE _______________________  NATURALIDADE: ________________________  

DATA NASCIMENTO:  ___ /___ /_____ ESTADO CIVIL______________CPF: ________________  

C.I:________________________ ORGÃO DE EXPEDIÇÃO: _______   DATA:   ____ /____ /_____       

FILIAÇÃO: _____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

TÍTULO GRADUAÇÃO:_____________________ ANO: _______INSTITUIÇÃO: ______________  

TÍTULO MESTRADO: _____________________ ANO: _____ INSTITUIÇÃO:_________________  

TÍTULO DOUTORADO: ___________________ ANO: ____  INSTITUIÇÃO:__________________ 

ENDEREÇO P/ CORRESPONDÊNCIA: (Rua/nº/Bairro/CEP/Cidade/Telefone) 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

CIENTE DO  SUPERVISOR (A):  _________________________________________________________ 

LOCAL/DATA: ______________________________________________________________    

 

 

_______________________________________________________  
                                             Assinatura do candidato   

DOCUMENTOS: 

01 foto 3 x 4 

Comprovante DOUTORADO  

Carteira de identidade e CPF  

Certidão de nascimento ou casamento  

Curriculum Vitae DOCUMENTADO  

02 Cartas de recomendação 

03 cópias Projeto de Pesquisa impressa + Aprovação ou Protocolo de submissão CEUA/COEP 

01 cópia comprovante financiamento da Pesquisa (quando houver) 

 


