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Edital interno número 02 / 2013 

Seleção de Propostas para Bolsas do  

Programa Nacional de Pós-Doutorado – Capes/PNPD 

Escola de Veterinária da UFMG 

Programa de Pós-graduação em Ciência Animal 
 

1. Objetivo 

A presente chamada tem como objetivo selecionar propostas para conceder 1 (uma) 

bolsa de Pós-Doutorado do Programa Nacional de Pós-Doutorado Capes / PNPD pelo 

programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Escola de Veterinária da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Os docentes interessados na apresentação de 

propostas deverão seguir os termos aqui estabelecidos, em conformidade com o 

Regulamento anexo. 

 

2. Apresentação das Propostas 

As propostas deverão ser encaminhadas ao Colegiado de Pós-Graduação em Ciência 

Animal até às 17 horas do dia 13 de dezembro de 2013, e devem estar em conformidade 

com os subitens descritos abaixo. 

 

- Requisitos para a Inscrição 

2.1. Indicação do nome do bolsista, com seus dados completos; 

2.2. No momento da inscrição o bolsista deverá apresentar uma declaração de que 

está apto a assumir a bolsa concedida, de acordo com os prazos estabelecidos 

pelo presente edital;  

2.3. O bolsista não poderá acumular bolsas; 

2.4. Currículo Lattes do bolsista; 

2.5. Projeto de pesquisa com cronograma a ser desenvolvido pelo bolsista, para um 

período de 34 meses; 

2.6. Currículo Lattes do docente (últimos 5 anos); 

2.7. Discriminar e comprovar a fonte de recurso para o desenvolvimento do projeto. 
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Só poderão aplicar propostas Professores credenciados no programa de Pós-Graduação 

em Ciência Animal da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais, 

lotados na Unidade (Escola de Veterinária) e que apresentem índice de publicação igual 

ou superior a 1.6 A1 equivalente/ano, considerando o período de 2010 a novembro de 

2013. Para esta avaliação, a soma da média ponderada das publicações, baseado no peso 

em relação as revistas A1 (A2=0,85 A1; B1=0,7 A1;  B2=0,55 A1; B3=0,4 A1; 

B4=0,25 A1), deve ser divida por 3,90, referente ao período (3 anos e 11 meses). Cada 

professor só poderá concorrer com uma (01) proposta e não será permitido a 

participação de professores que tenham em vigor orientados com a bolsa de pós-

doutorado do Programa Nacional de Pós-Doutorado Capes / PNPD, ano 2013, pelo 

programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Escola de Veterinária da 

Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

3. Análise e Julgamento 

Para a análise e julgamento das propostas, o Colegiado de Pós-Graduação em Ciência 

Animal designará uma comissão avaliadora composta por 3 (três) docentes permanentes 

do Programa e lotados na Unidade. 

A primeira etapa consistirá da análise da conformidade dos documentos apresentados 

conforme o item 2, incluindo os subitens de 2.1 a 2.7, deste edital. A não conformidade 

levará a eliminação da proposta. 

A segunda etapa consistirá da análise de mérito e relevância das propostas pela 

comissão julgadora. Serão utilizados os seguintes os critérios para classificação das 

propostas quanto ao mérito técnico científico: 

3.1. Mérito, originalidade, relevância da proposta para o desenvolvimento científico, 

tecnológico e de inovação; 

3.2. Adequação da metodologia para o cumprimento dos objetivos e metas; 

3.3. Experiência do Coordenador na área de estudo. 

 

4. Resultado 

O resultado será divulgado via e-mail e na página do curso de Pós-Graduação em 

Ciência Animal, da Escola de Veterinária da UFMG. Haverá um prazo de 5 (cinco) dias 

utéis após a divulgação do resultado para o encaminhamento de recursos ao Colegiado 
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de Pós-Graduação. Os recursos deverão ser entregues na secretária do Curso de Pós-

Graduação em Ciência Animal da Escola de Veterinária da Universidade Federal de 

Minas Gerais. 

Por determinação do colegiado de Pós-Graduação em Ciência Animal da Escola de 

Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais, o prazo máximo de vigência da 

bolsa para cada projeto aprovado será de 34 meses. Após o término deste prazo será 

realizada uma nova etapa de seleção de projetos, podendo o docente inicialmente 

agraciado participar do novo processo seletivo. 

 

5. Implementação da bolsa  

 

A data limite de indicação de bolsista na Capes foi antecipado para o dia 3 de dezembro 

de 2013. Desta forma, a bolsa somente poderá ser chancelada nos primeiros dias do mês 

de janeiro de 2014.  

 

 

 

 

 

Roberto M.C. Guedes   Marcos Bryan Heinemann 

Coordenador    Subcoordenador 

Colegiado de Pós-Graduação em Ciência Animal 

 

 

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2013 

 


