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RESOLUÇÃO No 01/2018, DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

GENÉTICA E BIOQUÍMICA   

  

Estabelece Normas e Critérios para Concessão 

de Bolsas do Programa Nacional Pós Doutorado 

(PNPD) Institucionais vinculadas ao Programa 

de Pós-graduação em Genética e Bioquímica da 

Universidade Federal de Uberlândia.  

   

  

O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E BIOQUÍMICA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, em reunião ordinária, realizada aos vinte e 

quatro dias do mês de maio de 2018, tendo em vista a aprovação de seus membros e, 

  

CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria nº 086, de 03 de julho de 2013, da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)/MEC;  

  

CONSIDERANDO a necessidade de adequação das Normas e critérios  para Concessão de 

Bolsas do Programa Nacional Pós Doutorado (PNPD) Institucionais vinculadas ao Programa 

de Pós-graduação em Genética e Bioquímica  

  

RESOLVE:  

 

1- DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CANDIDATOS E BOLSISTAS 

  

Art. 1º Os candidatos interessados deverão: 

 

I – possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em 

cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Entenda-se como 

comprovação de título cópia do diploma de doutorado ou do certificado de homologação do 

curso de doutorado. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ser 

analisado pelo Programa de Pós-Graduação em Genética e Bioquímica; 

 

II – disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se 

estrangeiro, currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos 

científicos e tecnológicos de impacto.   

 

III – não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 

 

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

 

a) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem 

vínculo empregatício; 

b) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício; 
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c) ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de 

ensino superior ou instituições públicas de pesquisa. 

 

§ 1º O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço 

residencial no exterior no momento da submissão da candidatura.  

 

§ 2º Professores substitutos poderão ser aprovados na modalidade “a” do inciso   

IV,sem prejuízo de suas atividades de docência, após análise e autorização do 

Programa de Pós-Graduação. 

 

§ 3º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso IV deverão apresentar 

comprovação de afastamento da instituição de origem, por período compatível com o 

prazo de vigência da bolsa. 

 

§ 4º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso IV não poderão realizar o 

estágio pós-doutoral na mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício. 

 

 

Art. 2º Do bolsista exige-se: 

 

I- elaborar Relatório de Atividades Anual a ser submetido à aprovação do Programa 

de Pós-Graduação e encaminhar Relatório Final em até 60 (sessenta) dias após o 

encerramento da respectiva bolsa; 

 

II– dedicar-se às atividades do projeto; 

 

III- atuar como co-orientador de alunos de Iniciação Científica ou Pós Graduação em 

nível de Mestrado, dependendo da disponibilidade de alunos no grupo de pesquisa 

em que for inserido; 

 

IV – exercer atividades de docência em disciplinas regulares do Programa de Pós 

Graduação em Genética e Bioquímica do Instituto de Biotecnologia (mínimo de 15 

horas/aula por semestre); 

 

III – restituir à CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada a não 

observância das normas do PNPD, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, 

circunstância alheia a sua vontade ou doença grave devidamente comprovada e 

fundamentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ppggb@ufu.br


 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E 
BIOQUÍMICA 

 

  
 

Universidade Federal de Uberlândia – Campus Umuarama – Av. Pará, nº 1720 - Bloco 2E – Sala 244 - 38.400-902 - Uberlândia – MG 

 (34) 3225-8438                                                         ppggb@ufu.br 
 

2- DO PROCESSO SELETIVO 

 

Art. 3º Os candidatos interessados deverão apresentar a seguinte 

documentação: 

 

I - Cópia do diploma de doutorado ou do certificado de homologação do curso 

de doutorado; 

II – Comprovante de endereço residencial (apenas para candidatos 

estrangeiros residente no exterior); 

III – Uma (01) via encadernada do Currículo Vitae atualizado gerado na 

Plataforma Lattes - http://www.cnpq.br - com cópia dos documentos comprobatórios. 

Apenas serão pontuados os itens: 

 

a) “ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS” (serão válidos 

apenas os artigos publicados nos últimos 4 anos). 

- A pontuação de cada aluno se dará pela soma do fator de impacto dos 

artigos completos publicados de acordo com base de dados JCR/ISI. Os trabalhos 

publicados em coautoria receberão 50% da pontuação do fator de impacto do artigo 

publicado. Os trabalhos publicados com autoria compartilhada (comprovado na 

publicação) receberão 100% da pontuação do fator de impacto do artigo publicado.  

 

 b) “PATENTES” (válidos apenas nos últimos 4 anos). 

- A pontuação de cada aluno se dará pela soma de patentes por 

registro/licenciamento (últimos 4 anos): 2,0 pontos cada. 

 

  
2- DA DURAÇÃO DA BOLSA  

 

Art. 4º Para os bolsistas aprovados nas modalidades “a” e “b” do art. 1º, inciso 

IV, o período de duração da bolsa será de doze meses.  

 

Paragrafo único: Poderão participar do processo seletivo anual os bolsistas 

vigentes e ex-bolsistas até atingir o limite máximo de 60 (sessenta) meses. 

 

Art. 5º Para os candidatos aprovados na modalidade “c”, do art. 1º, inciso IV, o 

período máximo de duração da bolsa será de 12 meses, sem possibilidade de 

renovação. 
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3- DA SUSPENSÃO 

 

Art. 6º A suspensão da bolsa ocorrerá nos seguintes casos: 

 

I - doença grave que impeça o bolsista de participar das atividades previstas; 

 

II - realização de atividades relativas ao PNPD no exterior, pelo período máximo de 12 

meses, caso receba outra bolsa. 

 

§ 1º A suspensão pelos motivos previstos no inciso I deste artigo não será computada 

para efeito de duração da bolsa. 

 

§ 2º A suspensão pelos motivos previstos no inciso II deste artigo será computada para 

efeito de duração da bolsa 

 

§ 3º Para o beneficiário que solicitar afastamento temporário para realização de 

atividades relativas ao PNPD no exterior, pelo período máximo de 12 meses, não haverá 

suspensão dos benefícios da bolsa, caso não receba outra bolsa. 

 

§ 4º Para a beneficiária que solicitar o afastamento temporário das atividades acadêmicas pela 

ocorrência de parto durante o período de vigência do respectivo benefício, não ocorrerá a 

suspensão dos benefícios da bolsa, observada norma específica da CAPES. 

 

§ 5º É vedada a substituição de bolsista durante a suspensão da bolsa. 

 

 

 

4- DO CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE BOLSISTAS 

 

Art. 7º A bolsa poderá ser cancelada pela CAPES ou Programa de Pós-Graduação a qualquer 

tempo por infringência à disposição deste Regulamento, ficando o bolsista obrigado a ressarcir 

o investimento feito indevidamente em seu favor, de acordo com a legislação federal vigente, 

e impossibilitado de receber benefícios por parte da CAPES pelo período de até cinco anos, 

contados do conhecimento do fato, sem prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e 

penais. 

 

Art. 8º O bolsista poderá ser substituído no âmbito do Programa de Pós-Graduação, a 

qualquer tempo, em casos de desempenho insuficiente, desistência, abandono, interrupção ou 

finalização da vigência da bolsa ou projeto. Nestes casos a substituição do bolsista deverá ser 

precedida do cancelamento da bolsa vigente e cadastramento posterior do novo bolsista 

PNPD após realização de processo seletivo. 

 

Parágrafo Único - A substituição de bolsista requererá a apresentação de Relatório de 

Atividades referente ao tempo de vigência da bolsa. 
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Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Curso do PPGGB.   

  

Art. 10º Esta Resolução entra em vigor nesta data.  

  

 

  

Uberlândia, 24 de maio de 2018.    
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