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EDITAL 08/PGFAR/2019 

PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO (PNPD/CAPES) 

 

O Programa de Pós-Graduação em Farmácia (PPGFAR) da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) informa que se encontram abertas as inscrições para seleção de 2 (dois) 

bolsistas pesquisadores em nível de Pós-Doutorado no âmbito do Programa Nacional de Pós-

Doutorado (PNPD) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

O Selecionado atuará em projeto realizado na Universidade Federal de Santa Catarina e fará jus 

à bolsa, em nível de pós-doutorado, no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) pelo 

período de 1 (um ) ano devendo ao final de 1 (um) ano apresentar relatório parcial para análise 

por parte do Colegiado do Programa, podendo solicitar prorrogação por igual período. 

 

Área de concentração: 

Fármaco e Medicamentos & Análises Clínicas 

 

1. INSCRIÇÕES 

 

As inscrições ocorrerão no período de 20 de novembro de 2019 a 02 de dezembro de 2019, por 

meio de formulário eletrônico no qual poderá ser acessado no seguinte endereço: 

http://capg.sistemas.ufsc.br/inscricao/index.xhtml?cdCurso=41010044 

 

2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

 

Para a efetivação da inscrição, são necessários ainda os seguintes documentos: 

(a) Formulário de Inscrição impresso (formulário eletrônico item 1 do edital); 

(b) Carta de apresentação e aceitação de supervisor vinculado ao PPGFAR; 

(c) Cópia autenticada do CPF e RG (ou apresentação do documento original e cópia simples 

para conferência na secretaria do PPGFar); caso estrangeiro, apresentar Passaporte com 

visto para estudante;  

(d) Cópia autenticada do Diploma de Doutor com validade nacional*; Diploma de Doutorado 

realizado no exterior deve ser apresentado com visto consular brasileiro de 

autenticação, exceto nos casos amparados por acordos diplomáticos específicos; 

(e) Histórico escolar (Doutorado); 

(f) Plano de trabalho; 

(g) Projeto de Pesquisa, indicando: 

• Área de concentração: 

• Linha de Pesquisa: 

• Cronograma de atividades; 

http://capg.sistemas.ufsc.br/inscricao/index.xhtml?cdCurso=41010044


 
  

 

(h) Cópia do currículo Lattes atualizado (www.lattes.cnpq.br) com período de avaliação 

de 2015 a 2019. 

Os documentos devem ser entregues na secretaria do programa entre os dias 20 de novembro 

de 2019 a 02 de dezembro de 2019, no seguinte endereço: 

Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós- 

Graduação em Farmácia, Campus Universitário – Bloco H, Secretaria das Pós-

Graduações do CCS, CEP: 88.040-900 – Florianópolis – SC.  

 

Para documentos enviados pelo correio, data limite da postagem: 02 de dezembro de 2019. 

 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

A Comissão Examinadora, especialmente designada pela Coordenação do PPGFAR e divulgada 

no site do PPGFAR, analisará as candidaturas, com base na documentação apresentada, 

conforme item 2 e critérios apresentados no anexo I. Além disso, o candidato terá 15 minutos 

para defender o projeto de pesquisa seguido de arguição pelo mesmo período. O cronograma 

das defesas será divulgado no site do PPGFAR (www.pgfar.ufsc.br). 

 

4. DO RESULTADO FINAL 

 

O resultado final da seleção será divulgado no site do PPGFAR (www.pgfar.ufsc.br). 

 

5. DA VALIDADE DO EDITAL 

 

Cento e oitenta dias (180) a partir da divulgação do resultado final. 

 

6. DA IMPLANTAÇÃO DA BOLSA 

 

A implantação da bolsa ocorrerá até dia 19 de junho de 2020. 

Em caso de possuir vínculo empregatício, o candidato deverá apresentar declaração de 

afastamento da empresa ou instituição, redigido em papel timbrado e com assinatura do 

responsável no momento da implantação da bolsa. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1.  É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea. 

7.2. É vedada a inscrição de candidato com bolsa PNPD vigente ou que já tenha recebido bolsa 

PNPD do PPGFar em anos anteriores. 

7.3 É vedada a inscrição de candidatos cujo supervisor já possua bolsista de pós-doutorado com 

bolsa PNPD do Programa de Pós-Graduação em Farmácia vigente. 

7.4. O supervisor do candidato à bolsa PNPD deve ser do quadro de docentes permanentes do 

PGFar, ser credenciado para orientação em nível de doutorado e possuir orientações de 

mestrado e/ou doutorado em andamento. 

7.5 A Comissão Examinadora é soberana quanto à validação das candidaturas e à atribuição das 

respectivas notas aos candidatos. 

7.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora. 

http://lattes.cnpq.br/
http://www.pgfar.ufsc.br/
http://www.pgfar.ufsc.br/


 
  

 

 

 

QUADRO-RESUMO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

Período Atividade 

18 de dezembro de 2019 Publicação do Edital 

20 de novembro a 02 de 

dezembro de 2019 

Período de inscrições 

20 de novembro a 02 de 

dezembro de 2019 

Entrega dos Documentos 

03 de dezembro de 2019 Publicação da nominata da Comissão Examinadora e 

homologação das candidaturas 

06 de dezembro de 2019 Prazo para a interposição de recurso relativo à composição da 

Comissão Examinadora e homologação das candidaturas 

11 a 13 de dezembro de 2019 Avaliação dos candidatos homologados e defesas dos projetos 

16 de dezembro de 2019 Divulgação dos resultados 

19 de dezembro de 2019 Prazo para a interposição de recurso relativo aos 

resultados 

20 de dezembro de 2019 Resultado final 

 
 
 
 

 Florianópolis, 18  de novembro de 2019. 
 
 



 
  

 

 
 

ANEXO I - GRADE DE PONTUAÇÃO 
 

Item Descrição Fator 

Formação acadêmica 

(peso 1) – 

(fator x peso) = pontos 

Curso de Pós-graduação 

Mestrado na área de Farmácia 5 

Mestrado em área afim 2 

Mestrado em outra área 1 

Doutorado na área de Farmácia 5 

Doutorado em área afim 2 

Doutorado em outra área 1 

Publicações nos 

Últimos 5 anos 

(peso 5,0) 

 

(quantidade × fator × 

peso) = pontos 

Publicações resultantes de projetos de pesquisa 

(Artigos, pelo qualis da área ou fator de impacto equivalente; 

valor máximo de pontuação para primeiro autor, primeira 

autoria compartilhada e último autor. Nos casos de outras 

posições na ordem dos autores serão subtraídos 50% dos 

valores da pontuação do respectivo artigo). 

Organização ou autoria de livro (obra completa) 0,5 

Capítulo de livro 0,2 

Artigo em periódico A1 4,0 

Artigo em periódico A2 3,0 

Artigo em periódico B1 2,0 

Artigo em periódico B2 1,0 

Patente depositada 2,5 

Patente concedida 4,0 

Defesa de projeto  

(peso 4) 

(fator x peso) = pontos 

Atividades de pesquisa 10,0 

 

Obs. O candidato com o maior número de pontos será o contemplado com a bolsa. 
 

 


