
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DO MAR – LABOMAR 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MARINHAS TROPICAIS - PPGCMT 

EDITAL Nº 01/2019 – PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO (PNPD) MEC/CAPES 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais (PPGCMT), da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) comunica a abertura do edital de seleção para o 

preenchimento de 01 (uma) vaga de estágio pós-doutoral do Programa Nacional de Pós-

Doutorado (PNPD) MEC/CAPES, de acordo com as normas instituídas pela Portaria CAPES nº 

86, de 3 de julho de 2013. 

 

1. PERFIL DO CANDIDATO 

 

O candidato selecionado deverá desenvolver suas atividades de pesquisa e ensino junto ao 

PPGCMT. O perfil do candidato deve ser compatível com as linhas de pesquisa do programa. O 

candidato deverá contribuir com desenvolvimento de projetos de pesquisa, publicações científicas 

em revistas qualificadas, especialmente em revistas internacionais de alto impacto (extratos A1 e 

A2), contribuir na formação de recursos humanos através da co-orientação de alunos de pós-

graduação e de iniciação científica, além de participar de disciplinas de graduação e pós-graduação 

 

2. REQUISITOS DO BOLSISTA:  

 

O candidato deverá possuir título de Doutor em Ciências Marinhas Tropicais ou áreas afins.  

 

3. INSCRIÇÃO  

 

As inscrições deverão ser realizadas no período de 11 de janeiro a 25 de janeiro de 2019, 

pessoalmente pelo interessado, por via postal, exclusivamente por SEDEX enviado dentro do 

período de inscrições para o seguinte endereço: 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais 

Av. da Abolição, 3207 – Meireles 

CEP 60165-081 - Fortaleza - CE  

O candidato também poderá alternativamente enviar a documentação e sua inscrição por email em 



um documento único em PDF para o endereço selecaoppgcmt@ufc.br 

 

Para se inscrever no processo de seleção, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Cópia do diploma de doutor (1 via) ou atestado que comprove o título; 

b) Carta de inscrição indicando a área de trabalho e o nome do supervisor;  

c) Currículo no formato CNPq-Lattes (modelo resumido dos últimos 5 anos mais o ano em 

curso: 2014 - 2019); 

d) Projeto de pesquisa contendo: I. Caracterização do principal problema a ser abordado; II. 

Objetivos a serem atingidos; III. Metodologia e estratégia de ação; IV. Resultados e impactos 

esperados; V. Cronograma de atividades; VI. Viabilidade de execução do projeto; VII. Plano de 

atividades didáticas, com proposta de disciplina de Pós-Graduação e/ou Graduação já existente 

ou a ser criada.  

 Será aceito apenas um projeto por supervisor (anexo I) 

 O projeto deve ter no máximo 10 (dez) páginas em fonte Arial 11 e espaço entre linhas de 

1,5.  

 O PROJETO NÃO DEVE POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO E/OU 

SUPERVISOR.  

 

4. SELEÇÃO  

 

A seleção dos candidatos será feita por uma Comissão de Seleção, indicada pela coordenação e que 

deverá conter no mínimo três membros sendo um deles avaliador externo ao PPGCMT.  

 

No processo de seleção, a Comissão levará em consideração os seguintes aspectos:  

I- Atendimento aos requisitos do candidato na data prevista da inscrição;  

II- Adequação da documentação apresentada pelo candidato às exigências deste Edital e da Portaria 

CAPES nº 86, de 3 de julho de 2013. 

 

A seleção dos candidatos ocorrerá em duas etapas, a) projeto de pesquisa onde será atribuída uma 

nota em uma escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez); e b) do Curriculum Vitae curricular dos últimos 5 

anos mais o ano em curso (2014 a 2019), onde será atribuída uma nota em uma escala de 0,0 (zero) 

a 10,0 (dez) conforme tabela do Anexo II. Para determinação do Qualis da produção cientifica será 

considerada a avaliação quadrienal (2012-2016) da área de Ciências Ambientais da CAPES 

disponível na plataforma Sucupira. A nota final do candidato será a média das duas notas 

avaliativas. 

 

 



5. DOS BENEFÍCIOS ABRANGIDOS NA CONCESSÃO DAS BOLSAS 

 

As bolsas concedidas no âmbito do PNPD consistem em pagamento de mensalidade, no valor 

fixado pela CAPES de R$ 4.100,00, por período de doze meses, podendo ser renovada anualmente 

até atingir o limite máximo de 60 (sessenta) meses. 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

 No caso de desistência de candidatos classificados, ficará a critério da Coordenação do 

Programa a chamada de outros candidatos, respeitada a ordem decrescente de classificação.  

 A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais NÃO 

assegura a concessão da bolsa de estudos aos candidatos selecionados e não se 

responsabiliza por quaisquer outras despesas decorrentes do presente processo seletivo. 

 Os casos omissos no presente edital serão dirimidos pela Coordenação do Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais da UFC, ouvidas as Comissões de Seleção 

e os respectivos interessados.  

 A documentação entregue no momento da inscrição pelos candidatos poderá ser retirada 

até 30 dias após a divulgação final dos resultados. Ao final deste prazo os documentos não 

procurados serão destruídos.  

 É vedado ao candidato o acúmulo de bolsa com qualquer modalidade de bolsa de outro 

programa da CAPES, de outra agência de fomento pública, nacional ou internacional, 

empresa pública ou privada, ou ainda com o exercício profissional remunerado, ressalvadas 

as exceções em norma específica baixada pela CAPES. 

 

 

Fortaleza, 08 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Marcelo de Oliveira Soares 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais 

Instituto de Ciências do Mar 

Universidade Federal do Ceará 

 

 

 



 

ANEXO I 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DO MAR  

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM CIÊNCIAS MARINHAS TROPICAIS 

Seleção Edital PNPD 2019 

 
LISTA DE PROFESSORES PARA SUPERVISÃO DOS PROJETOS PNPD 

 
 Professor 

1 Alberto Jorge Pinto Nunes 

2 Carlos Eduardo Peres Teixeira   

3 Caroline Vieira Feitosa 

4 Danielle Sequeira Garcez 

5 Helena Matthews-Cascon 

6 Jader Onofre de Morais  

7 Jorge Iván Sanchez Botero 

8 Luis Parente Maia 

9 Luiz Drude de Lacerda 

10 Lidriana de Sousa Pinheiro 

11 Manuel Antonio de Andrade Furtado Neto 

12 Maria Ozilea Bezerra Menezes 

13 Oscarina Viana de Sousa  

14 Rivelino Martins Cavalcante 

15 Rodrigo Maggioni 

16 Rozane Valente Marins 

17 Vicente Vieira Faria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO II 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DO MAR  

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM CIÊNCIAS MARINHAS TROPICAIS 

Seleção Edital PNPD 2019 

 
TABELA PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

 

Somente serão avaliadas as atividades acadêmicas realizadas na área de conhecimento ou no setor de 

estudo objeto do concurso 

I - Formação Acadêmica, produção científica, técnica, literária, 

filosófica ou artística.  

Unidade de 

pontuação  

Pontos por 

unidade 

Máximo no 

item 

Graduação título 3 9 

Aperfeiçoamento (Res n o 12/83 CFE) título 5 15 

Especialização (Res. o 14/77 e 12/83 CFE; 03/99, 01/01 e 01/07 CNE ) título 10 30 

Mestrado título 30 90 

Livre Docência título 90 270 

Doutorado título 70 210 

Qualis-CAPES da área de: Ciências Ambientais 

Produto ou formulação com pedido de registro de patente  20 200 

Produto ou formulação patenteado  40 400 

Documentário científico documentário 5 50 

Comunicação em eventos científicos publicada em livro resumo comunicação 0.5 2.5 

Nota científica em periódicos de repercussão nacional com corpo de 

consultores 
nota 0.5 2.5 

Nota científica em periódicos de repercussão internacional com corpo de 

consultores 
nota 1 5 

Relatórios técnicos, de pesquisa, de extensão e similares julgados 

relevantes 
relatório 0.5 3 

Artigo publicado em periódico indexado (Qualis A1) artigo 20 400 

Artigo publicado em periódico indexado (Qualis A2) artigo 15 300 

Artigo publicado em periódico indexado (Qualis B1) artigo 10 150 

Artigo publicado em periódico indexado (Qualis B2) artigo 8 120 

Artigo publicado em periódico indexado (Qualis B3-B5) artigo 5 50 

Artigo publicado em periódico indexado (Qualis C) artigo 1 10 

Artigo publicado em periódico não indexado artigo 0.5 5 

Artigo publicado integralmente em anais de conferência nacional com 

avaliação 
artigo 3 30 

Artigo integralmente publicado em anais de conferência internacional artigo 5 50 

Capítulo de livro publicado por editoras capítulo 10 100 

Livro publicado por editoras livro 20  200 

Livro traduzido e publicado por editoras livro 10 100 

Tese de doutorado Ata/Certificado 35 105 

Tese de livre docência Ata/Certificado 45 135 



TOTAL PARCIAL (máximo de 5,0 pontos)    

II – Eficiência didática ou técnico/profissional: atividades profissionais docentes; 

  

Atividades profissionais não docentes; participação em Comissões 

julgadoras e/ou examinadoras; bolsas e estágios (Nota parcial 

sugerida: 5,0 pontos) 

Unidade de 

pontuação 

Pontos por 

unidade 

 Máximo no 

item 

Exercício do magistério no ensino pré-escolar, fundamental, médio ou 

técnico  
ano 5 25 

Ministração de curso de extensão universitária com carga horária mínima 

de 40 horas 
curso 2 20 

Orientação de bolsista no ensino de graduação bolsista-ano 1 10 

Orientação de monografia de graduação concluída aluno 2 20 

Orientação de monografia de especialização concluída aluno 5 50 

Orientação de dissertação de mestrado concluída aluno 10 100 

Orientação de tese de doutorado concluída aluno 30 300 

Co-orientação de dissertação de mestrado concluída aluno 5 50 

Co-orientação de tese de doutorado concluída aluno 15 150 

Exercício do magistério no ensino superior  semestre 10 200 

Experiência profissional  semestre 4 20 

Prêmio recebido por mérito profissional dado por entidade científica ou 

profissional 
prêmio 10 30 

Bolsa de desenvolvimento científico e tecnológico concedida por órgão 

público (por bolsa) 
bolsa 10 20 

Aprovação em concurso público de nível superior aprovação 10 30 

Participação em comissões de monografias de graduação comissão 1 20 

Participação em comissões de monografias de especialização comissão 2 40 

Participação em comissões de exames de qualificação em cursos de 

mestrado 
comissão 3 60 

Participação em comissões de dissertações de mestrado comissão 5 100 

Participação em comissões de exames de qualificação em curso de 

doutorado 
comissão 5 100 

Participação em comissões de teses de doutorado comissão 8 160 

Participação em comissões de teses de livre docência comissão 10 200 

Participação em comissões de concursos para o magistério superior comissão 20 200 

Participação em Programas de Monitoria, Iniciação Científica, PET, 

Extensão e outras bolsas de natureza acadêmica 
ano 0.5 2.5 

Estágio Supervisionado Extra-Curricular semestre 0.5 5 

Bolsa de mestrado concedida por órgão público de fomento ano 1 6 

Bolsa de doutorado concedida por órgão público de fomento ano 2 24 

Estágio de pós-doutorado ano 15 60 

Bolsa de Doutorado sanduíche ano 3 9 

Atividades de Gestão Acadêmicas: coordenações de Curso, chefias de 

Departamentos, diretorias de Centros, Faculdades, Campi e Institutos, 

Pró-Reitorias, Vice-Reitoria e Reitoria 

ano 50 200 

TOTAL PARCIAL (máximo de 5,0 pontos)     

TOTAL       

 



 


