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EDITAL No 399/2018 
 

PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA DE PNPD-CAPES 

 
 
REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, considerando os termos do Processo nº 23100.003456/2018- 
36, torna           o  Processo  Seletivo  de  Bolsista  para  o  Programa  Nacional de  
   -Doutorado - PNPD.  
 
1.  REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 
                                                                                 
                                     

                                                                       

                                                                                    
86/2013;  

                           os presentes neste edital e na Portaria nº              
                                                                            -
Doutorado.  

 
2.  EXIGÊNCIAS DO BOLSISTA PARA COM O PROGRAMA 
 
                                                 ubmetido para                
Programa de P  -G                      o                                      
                                               

                                                                                
                                                                                  
                                                                            
                                                                         
                                        CAPES, em despacho fundamentado;  

                                                      

                                                                                  
do supervisor vinculado ao programa;  

                                         o cronograma de atividades em comum 
acordo com o supervisor;  
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h)                                         

 
3.  REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BOLSA 

I – p                                                                              
avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido 
em                                                                        - 
            

II –                                      na  Plataforma  Lattes  do  CNPq         
                                                                                
                                                                                  
conforme Regulamento do PNPD;  

III –                                          equiparada; 

 IV – O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades:  

                                                                                 
                           

                                                               .  

 
4.  VALOR DA BOLSA E DURAÇÃO 
 
A bolsa PNPD/CAPES engloba dois aportes financeiros distintos: a bolsa mensal e o 
pagamento e recursos de custeio anual. A bolsa mensal consiste no pagamento de 
mensalidades de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais)                          
                                                  
 
5. PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
 
                                                                                   
a 03 de dezembro de 2018. 
 
                                                                “F                  
      ”                              ô     
https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/. 
 
5.3 Após  o  preenchimento  e  envio  dos  dados, a  ficha  deverá  ser            
                                                                                  
                              -                                              
             ô                  ppgcb@unipampa.edu.br                          
                     -mail aos candidatos.  
 
 
 
 
 
 

https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/
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6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À INSCRIÇÃO 
 
a) c                                                                              
                         -                                                   
                                                                ô            ô     
do candidato (e-mail);  
b)  c                                                                                
                                                                               
      -                                   
c)  c                                        -            
d)  c         Lattes atualizado.  
 
7. PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
                                                                             
pelo presidente (coordenador do curso), e 03 (três) membros pesquisadores 
orientadores do PPGCB. 
 
7.2                                                          
a) defesa de memorial e plano de trabalho; 

b) a                                                                              
                                                   

 

Item Etapa Nota (0-10) Peso 

I   Defesa de memorial e plano de trabalho   4 

II 
                                                  
                                                    

 6 

 
                                                                              
notas atr                                                                          
                                                                                
 
8. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
                                                                          
                                                          no Sistema de Gestão 
Unificada de Recursos Institucionais - GURI, disponível no link 
https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/ e, também na página eletrônica do 
Programa de Pós-Graduação                             iversidade Federal do 
Pampa (http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgcb/), conforme cronograma 
constante no item 10 deste edital.  
 
9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
                                                                                 
                                                                         
diretamente com o Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Biológicas, pelo e-mail ppgcb@unipampa.edu.br.  
 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fguri.unipampa.edu.br%2Fpsa%2Fprocessos%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3nP-Rxm4Yu-x-AbVzKpv5vEr3nQ
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgcb/
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10. DATAS IMPORTANTES 

                                               

                                                          

                                          

d) Homologação final das inscrições: 07/12/2018; 

e) P                             ; 

f) Resultados preliminares do processo seletivo: 11/12/2018; 

                                          

                                                 

                                       

 
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
                                      -mail ao ppgcb@unipampa.edu.br           
                         -  -                                            º 
86/2013 e demais normas da CAPES que tratam de bolsas, no que couber. O 
Conselho do Programa de P  -                                            
                -                                                             
previstas no presente Edital.  
 
Bagé, 13 de novembro de 2018. 
 
 
 
       
 Marco Antonio Fontoura Hansen 

                                         Reitor 
 

 


