
 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

COORDENAÇÃO DO MESTRADO ACADÊMICO EM SOCIOBIODIVERSIDADE E 

TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS 

 

Edital N
o
. 11/2014  

Seleção de Bolsista para o Programa Nacional de Pós-Doutorado / CAPES – 

PNPD/CAPES 

 

 

A Coordenação do Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade e Tecnologias 

Sustentáveis – MASTS – da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira, em conjunto com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, no uso 

de suas atribuições, divulga e estabelece normas para as inscrições e seleção de 

candidato (a), com título de Doutor, à bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado / 

CAPES – PNPD/CAPES. 

 

1. DAS VAGAS: 

Será disponibilizada uma vaga para estágio em nível de pós-doutorado disponibilizada 

para doutores em Ciências Humanas, Ciências Sociais ou Letras, para atuação no 

Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis, área de 

concentração de “Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis” e na linha de 

pesquisa “Sociobiodiversidade e Sustentabilidade”. 

 

2. DA BOLSA 

 

2.1. O valor da bolsa é de R$ 4.100,00, pagos diretamente pela CAPES ao bolsista 

(Bolsas são isentas de Imposto de renda).  

2.2. A duração da bolsa é de 12 meses, podendo nesses casos ser renovada anualmente 

até o máximo de 60 meses.  

 

3. DA INSCRIÇÃO: 

3.1. A inscrição do (a) candidato (a) implicará o conhecimento e a tácita aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento; 

3.2. É exigido do candidato à bolsa do PNPD/CAPES atender aos seguintes requisitos: 

a) Ser brasileiro ou portador de visto temporário no Brasil; 

b) Estar em dia com as obrigações eleitorais, se brasileiro; 

c) Possuir título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos 

avaliados ou reconhecido pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de 

diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ser analisado pelo Programa de 

Pós-Graduação e ser devidamente reconhecido; 



d) Não ter vínculo empregatício ou estatutário; 

e) Não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 

f) Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto a partir de 01 de agosto de 2014; 

g) Não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza no momento da contratação; 

h) Apresentar curriculum vitae atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se 

estrangeiro, modelo de Currículo (Anexo I), histórico de registro de patentes e/ou 

publicação de trabalhos científicos e tecnológicos de impactos e/ou prêmios de mérito 

acadêmico; 

 

3.3. As inscrições serão realizadas na Secretaria da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação da UNILAB, no Campus da Liberdade, Avenida da Abolição, n 3, Centro, 

Redenção – CE - Brasil, no período de 02 a 18 de junho de 2014, das 8:30 h às 11:30 h 

e das 14 h às 17:00 h; 

3.4. Caso não haja inscritos no período estabelecido, as inscrições serão prorrogadas por 

mais oito dias, mantendo a área de doutorado estabelecida neste edital. 

3.5. O candidato poderá enviar a documentação de inscrição pelo serviço postal, desde 

que a postagem seja feita no período supracitado, para o endereço: 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação   

Campus da Liberdade 

Avenida da Abolição, n 3, Centro, CEP 62.790-000 – Redenção – CE – Brasil 

Tel.: + 55 (85) 3332-1387 

3.6. Em caso de inscrição por procuração, o procurador do candidato deverá apresentar 

documentação original de identificação civil, bem como fornecer seu endereço e 

telefone para contato. 

3.7. No caso do item 3.5, a Coordenação do Mestrado não se responsabilizará por 

extravio ou atraso no recebimento da documentação; ficando esta sem efeito, caso o 

recebimento se dê após o dia 18 de junho de 2014. 

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO: 

A aceitação do pedido de inscrição do (a) candidato (a) está condicionada à 

apresentação de todos os documentos abaixo enumerados: 

a) Curriculum Lattes (CNPq) devidamente atualizado, ou, se estrangeiro, modelo de 

Currículo livre. Não é necessário entregar cópia impressa nem documentos 

comprobatórios no ato da inscrição, lembrando que o(a) candidato(a) pode 

responder legalmente por informações inverídicas contidas no Curriculum Lattes ou 

Currículo Vitae. O(A) candidato(a) deverá reter consigo os documentos 

comprobatórios, que poderão ser solicitados caso a comissão de seleção julgue 

necessário; 

b) Ficha de pontuação (Anexo I); 

c) Requerimento ao Coordenador do Mestrado solicitando a inscrição no processo 

seletivo (Anexo II); 

d) Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo III); 

e) Diploma do Curso de Doutorado (ou comprovante que o substitua); 

f) Fotocópia da Identidade e do CPF (no caso de candidato estrangeiro, será aceita a 

cópia do Passaporte); 

g) Projeto de pesquisa a ser desenvolvido pelo candidato durante a vigência da bolsa, 

dentro da linha de pesquisa do Curso de Mestrado “Sociobiodiversidade e 

Sustentabilidade”. 

 



5 DO PROCESSO SELETIVO: 

5.1. A seleção dos candidatos que tiverem o pedido de inscrição aceito, será feita por 

uma Comissão de Seleção, composta por cinco professores: quatro do Curso de 

Mestrado, designada pela Coordenação do MASTS e um avaliador externo com 

expertise na área interdisciplinar e pesquisador ad hoc do CNPq; 

 

5.2. A presente seleção será baseada nos critérios curriculares (Anexo I) e Projeto de 

pesquisa. 

 

5.2 Avaliação pelos critérios curriculares 

a) A ficha de pontuação está no Anexo I; 

b) A nota de cada candidato será obtida considerando os valores percentuais em relação 

ao candidato com maior pontuação, que receberá a nota máxima (100). 

c) O candidato deve apresentar, ainda, a pontuação na qual ele acha que atingirá de 

acordo com os itens apresentados no Anexo I, preenchendo as lacunas em branco 

com os valores que possivelmente serão alcançados. 

5.3 A avaliação do currículo levará também em conta: 

a) A área de doutorado do candidato; 

b) A experiência do candidato em pesquisa na linha Sociobiodiversidade e 

Sustentabilidade; 

c) A produção intelectual do candidato; 

d) Na avaliação da experiência e da produção intelectual dos candidatos, será dada 

adicional importância para aquelas relacionadas com a linha Sociobiodiversidade e 

Sustentabilidade e com a pesquisa a ser realizada. 

 

5.4 A avaliação do projeto de pesquisa do candidato levará em conta: 

a) Originalidade, coerência teórico-metodológica, relevância e viabilidade técnica e 

financeira; 

b) Conter todos os elementos necessários para a sua análise, como o Título, Resumo do 

projeto, Introdução, Revisão de Literatura, Justificativa, Hipóteses Científicas, 

Objetivos, Material e Métodos, Resultados Esperados/Metas, Cronograma de 

Execução das Atividades e Referências Bibliográficas. Será atribuído ao projeto a 

nota de 0 a 100 pontos. 

c) O projeto deverá conter no máximo 30 (trinta) páginas, obedecendo ao seguinte 

formato: texto digitado em folha tamanho A4, margens de 2,5 cm, letra em tamanho 

12 (Fonte Times New Roman) e espaçamento entre linhas 1,5. 

d) A adoção de providências relacionadas às permissões e às autorizações de caráter 

ético ou legal, necessárias à execução do projeto, é de exclusiva responsabilidade de 

cada proponente. Os avaliadores levarão em conta a autorização de comitê de ética 

correspondente para a concessão da bolsa de Pós-doutorado, nos casos em que 

julgarem pertinentes. 

e) Ao final do processo, a nota do Anexo I com a nota do projeto gerará uma nota final 

utilizada para fins de classificação. 

5.5 Data da divulgação do resultado: dia 04 de julho de 2014, na sede da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação/UNILAB e no site www.unilab.edu.br/masts 

 

 

 

http://www.unilab.edu.br/masts


6 DOS RECURSOS 

6.1 O recurso deverá ser apresentado em formulário próprio, conforme modelo 

constante do Anexo IV; 

6.2 O recurso deve ser interposto até o 2
o
 dia útil seguinte ao da divulgação do 

resultado; 

6.3 A decisão dos recursos será dada a conhecer, através de divulgação na sede da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação/UNILAB e no site www.unilab.edu.br/masts, 

dentro de 24 horas após o término do prazo para apresentação de recursos. 

 

7 DA SUSPENSÃO DA BOLSA 

7.1 O candidato selecionado deve se comprometer a entregar relatórios semestrais ao 

seu supervisor, de forma que seja possível o acompanhamento das atividades que estão 

sendo desenvolvidas de acordo com o cronograma proposto. Caso não sejam entregues 

esses relatórios, será solicitada a suspensão do benefício junto à agência de fomento; 

7.2 No caso da inobservância de assiduidade no desenvolvimento das atividades 

propostas, após consulta ao colegiado, o supervisor do pós-doutorando também pode 

solicitar a suspensão do benefício.  

 

8 DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 Será excluído da seleção o candidato que: 

a) apresentar, em qualquer documento, declaração falsa; 

b) agir com incorreção ou descortesia, para com qualquer membro da Comissão de 

Seleção; 

c) utilizar-se ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de 

terceiros, em qualquer fase do processo seletivo. 

8.2 Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão de Seleção e a 

Coordenação do Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade e Tecnologias 

Sustentáveis; 

8.3 Informações adicionais ou esclarecimentos poderão ser obtidos no endereço e 

telefone apresentado no item 3.5 ou pelo e-mail: masts@unilab.edu.br. 

 

 

Redenção, 02 de junho de 2014 

 

 

 

Profa. JULIANA JALES DE HOLLANDA CELESTINO 

COORDENADORA DO MESTRADO ACADÊMICO EM SOCIOBIODIVERSIDADE E 

TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS (MASTS)/UNILAB 



ANEXO I 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURRICULUM 

1. Identificação 

Nome: _______________________________________________________________ 

 

 

 
I. TITULAÇÃO E OUTROS ATRIBUTOS Pontos 

1. Doutorado na área (10,0 pontos)  

2. Mestrado na área (5,0 pontos)  

3. Doutorado em outras áreas (5,0 pontos)  

4. Mestrado em outras áreas (2,0 pontos)  

II. INDICADORES DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (2009-2014) Nº Pontos 

1. Trabalhos em eventos   

Resumos simples (0,10 por trabalho – máximo 1,0 ponto)   

Resumos expandidos (0,50 por trabalho – máximo 2,0 pontos)   

Trabalhos completos (1,0 por trabalho)   

2. Artigos completos publicados em periódicos   

Categoria A1 do Qualis da CAPES (10,0 por trabalho)   

Categoria A2 do Qualis da CAPES (8,0 por trabalho)   

Categoria B1 do Qualis da CAPES (6,0 por trabalho)   

Categoria B2 do Qualis da CAPES (4,0 por trabalho)   

Categoria B3 do Qualis da CAPES (3,0 por trabalho)   

Categoria B4 do Qualis da CAPES (2,0 por trabalho)   

Categoria B5 do Qualis da CAPES (1,0 por trabalho)   

Artigos sem classificação na Área de Avaliação do Qualis da CAPES (0,5 por trabalho)   

3. Livros e capítulos de livros   

Livros nacionais e internacionais publicados na área, por editora c/ Conselho Editorial (7,0 por livro com mais 

de 100 páginas) 
  

Capítulos de livros nacionais e internacionais publicados na área por editora com Conselho Editorial (4,0 
por capítulo) 

  

Tradução de livro publicada por editora com Conselho Editorial (3,0 por livro traduzido)   

Edição/Organização de livro publicado por editora com Conselho Editorial (5,0 por livro editado)   

Livros ou capítulos publicados por editora sem Conselho Editorial (1,0 por trabalho – máximo 3,0 pontos)   

4. Outras produções bibliográficas e técnicas   

Artigos de divulgação científica ou tecnológica em jornais (0,10 por trabalho – máximo 1,0 ponto)   

Desenvolvimento/geração de trabalhos com pedido de registro de patente (5,0 p/ trabalho – máx. 10 pontos)   

Coordenador de Projeto de Pesquisa financiado por agência de fomento; Bolsista Produtividade (2,5 
pontos/Projeto - anexar comprovante) 

  

Prêmio acadêmico de âmbito nacional, internacional ou em Semana Universitária (2,0 por prêmio)   

III. FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (2009-2014) Nº Pontos 

1. Orientação de dissertações e teses em andamento ou concluídas e aprovadas em Cursos de Pós-

Graduação 
  

Mestrado (2,5 por Dissertação como orientador principal – máximo 15,0 pontos)   

Mestrado (1,0 por Dissertação como co-orientador – anexar comprovante – máximo 5,0 pontos)   

Doutorado (5,0 por Tese como orientador principal – máximo 25,0 pontos)   

Doutorado (2,0 por Tese como co-orientador – anexar comprovante – máximo 10,0 pontos)   

2. Orientação de monografias em andamento ou concluídas e aprovadas como orientador principal   

Graduação (0,5 por monografia – máximo 5,0 pontos)   

Especialização (1,0 por monografia – máximo 5,0 pontos)   

3. Orientações, em andamento ou concluídas, em programas de Iniciação Científica   

Orientação em programas PIBIC (0,5 por orientação– máximo 5,0 pontos)   

IV.PARTICIPAÇÃO EM BANCAS (2009-2014) Nº Pontos 

Teses (0,5 por tese – máximo 5,0 pontos)   

Dissertações (0,25 por Dissertação – máximo 2,5 pontos)   

Exame de Qualificação (0,20 por exame – máximo 1,0 ponto)   



Monografias (0,1 por monografia – máximo 1,0 ponto)   

TOTAL GERAL  

Declaro para os devidos fins que as informações contidas na presente ficha são verdadeiras e 

assumo o compromisso de apresentar, quando solicitado, os comprovantes originais, bem 

como as penalidades por quaisquer informações falsas.  
 
 
Local e Data:  
 
Assinatura do candidato:_____________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

 

REQUERIMENTO 

Ilma (o) Sra. (o) Coordenadora (o) do Curso de Mestrado Acadêmico em 

Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

Nome .................................................................................................................................. 

graduado(a) em ................................................................................................................ 

pela Universidade ............................................................................................................., 

com doutorado em ..............................................................................................., pela 

Universidade ..................................................................................................residente em 

...................................................................., à rua .......................................................... 

........................................................................., no ..........., (complemento) ....................... 

..............................., bairro .................................................................................. CEP 

..........................................., Telefone ..................................................................., vem 

muito respeitosamente, solicitar a V. Sa. que se digne autorizar minha inscrição no 

processo de seleção para bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado / CAPES – 

PNPD/CAPES, vinculada ao Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade e 

Tecnologias Sustentáveis da UNILAB. 

 

N. Termos 

P. Deferimento 

 

Redenção-CE, .........de .............................de 2014 

 

Assinatura do candidato 



ANEXO III 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO - INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome ............................................................................................................................... 

Data de nascimento ............................... Naturalidade .................................................... 

Nacionalidade ....................................... Estado Civil .................................................... 

Nome do cônjuge ........................................................................................................... 

Identidade/Passaporte ....................................... Órgão expedidor ..................................... 

Data da emissão ......................................... C.P.F. ......................................................... 

Título de eleitor ...................................... Zona .................... Seção ............................... 

Serviço militar ........................................... Data de expedição ....................................... 

Endereço permanente ....................................................................................................... 

Bairro ......................................... CEP ........................... Cidade ...................................... 

Estado ..................................... Fone .................................... 

Endereço em Fortaleza .................................................................................................. 

Bairro...................................................................... CEP ................................................. 

Fone: ........................................ E-mail: ............................................................................ 

 

INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 

Curso de graduação ........................................................................................................ 

Ano de conclusão .........................., Instituição ............................................................. 

Curso de mestrado (optativo) ......................................................................................... 

Ano de conclusão .................... Instituição ..................................................................... 

Curso de doutorado ........................................................................................................ 

Ano de conclusão .................... Instituição ..................................................................... 

 



ANEXO IV 

 

RECURSO 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM SOCIOBIODIVERSIDADE E 

TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS 

Candidato:                                                     Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


