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EDITAL PPMAT/FAMAT/UFU 01/2019 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO – PNPD/CAPES 2019 

 

 O Programa de Pós-graduação em Matemática (PPMAT), da Faculdade de Matemática (FAMAT), da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), torna público a todo(a)s o(a)s interessado(a)s que, serão abertas as 

inscrições para o processo de seleção de 01 (um(a)) bolsista no Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) 

para atuar no Programa de Pós-Graduação em Matemática, nos termos do Regulamentado Programa Nacional 

de Pós-Doutorado – PNPD, Portaria no. 086 de 03 de julho de 2013 da CAPES e Resolução 18/2015 do 

CONPEP. 

 

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1. O processo de seleção será realizado por comissão examinadora formada por 3 (três) docentes do 

PPMAT, a ser indicada pelo colegiado do PPMAT.  

1.2. O edital completo, as informações e instruções pertinentes ao processo seletivo estão disponíveis no 

sítio http://www.ppmat.famat.ufu.br/ 

 

2. OBJETIVOS 

Os objetivos do PNPD são: 

 

I - promover a realização de estudos de alto nível;  

II - reforçar os grupos de pesquisa nacionais; 

III - renovar os quadros nos Programas de Pós-Graduação nas instituições de ensino superior e de 

pesquisa; 

IV - promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio pós-doutoral, 

estimulando sua integração com projetos de pesquisa desenvolvidos pelos Programas de Pós-

graduação no país. 

 

3. BOLSAS 

  A concessão da bolsa será por um período de 12 (doze) meses, condicionada à vigência do 

Programa PNPD/CAPES e disponibilidade de cota, de acordo com os termos da portaria Portaria/CAPES 

nº 086, de 03 de julho de 2013, com início em 1º de maio de 2019.  O valor mensal atual da bolsa é de R$ 

4.100,00 (quatro mil e cem reais) a ser pago diretamente ao(à) bolsista pela CAPES.  

 

4. REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO(A)S CANDIDATO(A)S À BOLSA 

4.1. Do(a)s candidato(a)s à bolsa exige-se:  

 Possuir título de Doutor(a) em Matemática ou Matemática Aplicada, para a matrícula e início da 

vigência da bolsa, em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de 

diploma obtido em instituição estrangeira, este será analisado quanto à adequação pelo PPMAT; 

 Ter “Curriculum vitae” atualizado, gerado na plataforma LATTES-CNPq (ou equivalente, se 

estrangeiro); 

 Não ser aposentado(a) ou estar em situação equiparada. 

4.1.1.  Será aceito como comprovante de titulação cópia digitalizada frente e verso, legível e sem 

cortes do diploma de doutorado. Alternativamente poderá ser apresentado atestado emitido 

pelo órgão competente da instituição concedente (controle acadêmico) para análise do 

PPMAT. Não serão aceitos: atas de defesa, histórico escolar, atestado, declaração ou 
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assemelhados emitidos por Programas de Pós-graduação, coordenação de Programas de 

Pós-graduação, orientadores, entre outros  

4.2. Do(a) bolsista exige-se: 

 Dedicação exclusiva às atividades do projeto de pesquisa financiado pela bolsa do PNPD; 

 Participação e apresentação em seminários realizados por membros do Programa, na linha de 

pesquisa do(a) candidato(a); 

 Apresentar Relatórios de Atividades referentes às atividades desenvolvidas no decorrer da 

vigência da bolsa, sendo o primeiro 6 (seis) meses após o início da vigência da bolsa e o segundo 

em até 60 (sessenta) dias após o encerramento da respectiva bolsa. 

4.3. Em caso de necessidade ou interesse do PPMAT, o(a) bolsista poderá contribuir com a carga 

didática da faculdade, limitando-se a uma disciplina durante a vigência da bolsa. 

 

5. INSCRIÇÃO  

5.1. A inscrição do(a) candidato(a) deverá ser feita por via eletrônica ao PPMAT pelo seguinte endereço: 

pgmat@famat.ufu.br, de 07 de abril de 2019 até 13 de abril de 2019 (com assunto “Inscrição 

PNPD”).  

5.2.  No ato da inscrição deverão ser anexados os seguintes documentos: 

 Formulário de inscrição (ANEXO I); 

  Cópia digitalizada de identidade válida com foto (preferencialmente RG) e do CPF. No caso de 

candidato(a) estrangeiro(a), cópia do passaporte com páginas onde constam fotografia e os 

dados pessoais; 

 Cópia do Curriculum Lattes (ou equivalente, se estrangeiro(a)) atualizado em formato pdf, com 

comprovantes da produção conforme descrito no ANEXO II; 

 Cópia de Projeto de Pesquisa em uma das linhas de pesquisa de atuação do(a)s docentes do 

Programa, em conjunto ou com indicação de pelo menos um(a) docente do Programa para 

colaboração e supervisão no projeto, em formato pdf, conforme descrito no ANEXO III; 

 Carta de Concordância do(a) supervisor(a) do PPMAT (ANEXO IV). 

 

5.2.1.  Cada candidato(a) poderá submeter apenas uma proposta para concorrer no presente edital. 

 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

6.1. Análise do Curriculum Vitae do(a) candidato(a), sendo atribuída a pontuação constante do ANEXO II 

deste edital.  

6.2. Ao(A) candidato(a) que obtiver maior pontuação no Curriculum Vitae será atribuída nota 100 (cem) e a 

nota dos demais candidatos será computada por regra de três simples. 

6.3. Como critérios de desempate na nota final, serão utilizados respectivamente:  

(i) A maior quantidade de artigos publicados ou aceitos em revistas classificadas no extrato A (A1 ou 

A2) do QUALIS-CAPES; 

(ii) A maior quantidade de artigos publicados ou aceitos em revistas classificadas no extrato B (B1, 

B2 ou B3) do QUALIS-CAPES; 

mailto:pgmat@famat.ufu.br
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(iii) Menor tempo de conclusão do doutorado;  

(iv) Candidato(a) de idade mais elevada.  

6.4. Será considerado desclassificado o(a) candidato(a) que não apresentar toda a documentação descrita no 

item 5.2 deste edital no momento da inscrição. 

6.5. O projeto de pesquisa não é item classificatório. 

 

7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

O resultado será homologado pelo colegiado do PPMAT e divulgado no sítio do programa 

www.ppmat.famat.ufu.br, no dia 17 de abril de 2019. 

 

8. CRONOGRAMA 

O cronograma está descrito na tabela a seguir: 

 

Agenda Datas 

Publicação do edital 22 de março de 2019 

Inscrição 07 a 13 de abril de 2019 

Resultado da seleção 17 de abril de 2019 

Matrícula 01 de maio de 2019 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1. A inscrição do(a) candidato(a) implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 

para o processo seletivo contidas neste edital e nas demais normas pertinentes à matéria. 

9.2.  A matrícula e o registro deverão obedecer aos procedimentos da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-

graduação (PROPP) e Diretoria de Administração e Controle Acadêmico (DIRAC). 

9.3. A homologação da bolsa somente será realizada pela PROPP, após a entrega de toda a documentação 

exigida, conforme os procedimentos estabelecidos pela PROPP e pela DIRAC em conformidade com a 

portaria CAPES 086/2013 e a resolução 18/2015 do CONPEP e também conforme o calendário de 

abertura e fechamento do SAC/CAPES. 

9.4. Eventuais recursos deverão ser interpostos junto ao Colegiado do PPMAT, dentro de 2 (dois) dias 

úteis, após a divulgação do resultado da seleção.  

9.5. Os casos omissos deste edital serão resolvidos pelo Colegiado do PPMAT. 

 

 

Uberlândia-MG, 22 de março de 2019. 

 

 

 

___________________________________________ 

Profa. Rosana Sueli da Motta Jafelice 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Matemática 

 

 

 

 

 

 

http://www.ppmat.famat.ufu.br/
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ANEXO I 

EDITAL PPMAT/FAMAT/UFU 01/2019 

PROCESSO SELETIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORAMENTO/2019 - PNPD 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

Nome: 

Data Nascimento:       /       /               Nacionalidade:                                 

Naturalidade:                                              CPF:                                                  

Cédula Identidade:                                Órgão:                   Data Emissão:                                      

Endereço Permanente:                                                                                                                     

Bairro:                                 Cidade:                                                               

CEP:                             Estado:                                   País:                                                 

Telefone fixo:                                            Telefone celular:                                            

 

E-mail: 

 

Título do Projeto de Pesquisa: 

 

Supervisor(a) do Projeto de Pesquisa: 

 

Requer inscrição no processo seletivo, Edital PPMAT/FAMAT/UFU 01/2019 do Programa de Pós-graduação 

em Matemática. 

Termos em que pede deferimento. 

 

Data e assinatura do candidato(a) 
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ANEXO II 

EDITAL PPMAT/FAMAT/UFU 01/2019 

PROCESSO SELETIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORAMENTO/2019 - PNPD 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA 

ATIVIDADE PONTUAÇÃO 

1. Artigo publicado ou aceito para publicação em periódico científico especializado 

com QUALIS-CAPES A1 da lista de Matemática e Probabilidade/Estatística. Válidos 

somente artigos publicados ou aceitos nos anos 2014 a 2019, até a data da inscrição. 

 

100 

2. Artigo publicado ou aceito para publicação em periódico científico especializado 

com QUALIS-CAPES A2 da lista de Matemática e Probabilidade/Estatística. Válidos 

somente artigos publicados ou aceitos nos anos 2014 a 2019, até a data da inscrição. 

 

85 

3. Artigo publicado ou aceito para publicação em periódico científico especializado 

com QUALIS-CAPES B1 da lista de Matemática e Probabilidade/Estatística. Válidos 

somente artigos publicados ou aceitos nos anos 2014 a 2019, até a data da inscrição. 

 

70 

4. Artigo publicado ou aceito para publicação em periódico científico especializado 

com QUALIS-CAPES B2 da lista de Matemática e Probabilidade/Estatística. Válidos 

somente artigos publicados ou aceitos nos anos 2014 a 2019, até a data da inscrição. 

 

50 

5. Artigo publicado ou aceito para publicação em periódico científico especializado 

com QUALIS-CAPES B3 da lista de Matemática e Probabilidade/Estatística. Válidos 

somente artigos publicados ou aceitos nos anos 2014 a 2019, até a data da inscrição. 

 

40 

6. Artigo publicado ou aceito para publicação em periódico científico especializado 

com QUALIS-CAPES B4 da lista de Matemática e Probabilidade/Estatística. Válidos 

somente artigos publicados ou aceitos nos anos 2014 a 2019, até a data da inscrição. 

 

20 

7. Artigo publicado ou aceito para publicação em periódico científico especializado 

com QUALIS-CAPES B5 da lista de Matemática e Probabilidade/Estatística. Válidos 

somente artigos publicados ou aceitos nos anos 2014 a 2019, até a data da inscrição, 

limitados a quatro artigos. 

 

4 

8. Apresentação de trabalho em evento científico (nacional ou internacional) nas 

áreas de Matemática ou Matemática Aplicada. Válidas somente apresentações 

realizadas nos anos 2014 a 2019, até a data da inscrição, limitadas a quatro apresentações. 

 

3 

Observações: 1) Para efeito de computação do QUALIS-CAPES, será considerado o QUALIS da lista de 

Matemática e Probabilidade/Estatística mais recente no qual a revista está classificada. 

2) A comprovação dos artigos publicados deverá ser feita mediante cópia da folha de rosto do artigo. 

3) A comprovação dos artigos aceitos deverá ser feita mediante e-mail ou carta do editor da revista, ou cópia da 

página da revista em que consta a aceitação do artigo. 

4) A comprovação de apresentação de trabalho em evento científico deverá ser feita mediante certificado de 

apresentação emitido pela organização do evento. 
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ANEXO III 

EDITAL PPMAT/FAMAT/UFU 01/2019 

PROCESSO SELETIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORAMENTO/2019 - PNPD 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA 

 

Os projetos de pesquisa devem conter, exclusivamente, os seguintes tópicos: 

 

 Título do Projeto 

 Nome do(a) candidato(a)  

 Nome do(a) Supervisor(a) 

 Introdução 

 Objetivos 

 Referencial Teórico/Fundamentação Teórica 

 Cronograma 

 Referências Bibliográficas  
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ANEXO IV 

EDITAL PPMAT/FAMAT/UFU 01/2019 

PROCESSO SELETIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORAMENTO/2019 - PNPD 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA 

 

Eu _______________________________________________ docente do Programa de Pós-graduação em 

Matemática da Universidade Federal de Uberlândia, aceito supervisionar o estágio pós-doutoral do(a) 

candidato(a), ________________________________________, portador(a) do CPF (ou Passaporte) 

nº______________________________________, vinculado ao Programa de Pós-graduação em Matemática, 

após a aprovação do mesmo no processo de seleção de bolsista do PNPD/CAPES EDITAL 

PPMAT/FAMAT/UFU 01/2019. 

Declaro ainda que o projeto intitulado ____________________________________________________ 

está inserido na linha de pesquisa em que atuo, tem objetivos bem definidos e o referencial 

teórico/fundamentação teórica e as referências bibliográficas estão adequados. O projeto é original e possui 

relevância científica na área. Pelo exposto anteriormente, o mesmo tem escopo para ser realizado em estágio 

pós-doutoral e é exequível no período de um ano. 

 

 

 

Data e assinatura: 

 

_________________________________________ 

 

Supervisor(a):__________________________ 

 


