
EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA CAPES-PNPD DO PPG EM
CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS

Objetivos:

Este edital visa selecionar bolsista de pós-doutorado para desenvolver projeto
de pesquisa na fronteira do conhecimento nas linhas de pesquisa do PPG em
Ciências Odontológicas.

O pós-doutor(a) selecionado terá direito a bolsa CAPES PNPD pelo período de
12 meses,  no valor de R$ 4.100,00 mensais.

Esta bolsa poderá ser renovada por até 3 anos em função da produtividade do
bolsista e do interesse estratégico do PPG em Ciências Odontológicas

Pré-Requisitos para inscrição:

Possuir o título de doutor em qualquer área do conhecimento.

Ter publicado nos últimos 3 anos ao menos 03 artigos científicos em periódicos
Qualis B3+ ou equivalente.

A equivalência será dada pelo critério de classificação CAPES de acordo com o
fator de impacto do periódico a saber: 

Tabela de equivalência do Qualis segundo o fator de impacto do periódico
segundo critérios da CAPES

Fator de impacto
Qualis

correspondente

≥ 3,15 A1

≥ 2,10 e < 3,14 A2

≥ 1,56 e < 2,09 B1

≥ 0,50 e < 1,55 B2

≤0,49 B3

Periódicos indexados em pelo menos uma das bases: 
LILACS, LATINDEX ou EBSCO B4

Periódicos indexados na base BIBLIOGRAFIA BRASILEIRA 
DE ODONTOLOGIA - BBO ou que sejam editados por 
sociedades científicas nacionais representativas da Área

B5

As inscrições de candidatos que não apresentarem estes pré-requisitos serão
indeferidas.  



Obrigações do bolsista

• Dedicar-se  exclusivamente  ao  desenvolvimento  das  atividades
propostas para o pós doutorado.

• Não receber bolsa de outra entidade, salário ou remuneração decorrente
do exercício de atividades de qualquer natureza. 

• Apresentar relatórios científicos e relatórios financeiros conforme termo
de outorga.

• Fazer  referência  ao Programa CAPES-PNPD e ao  Programa de Pós
Graduação em Ciências Odontológicas nos artigos, livros, resumos de
trabalhos  apresentados  em reuniões  e  qualquer  outra  publicação  ou
forma de divulgação de atividades que resultem, total ou parcialmente,
das atividades de pós doutorado. 

• Indicar,  quando for o caso,  o apoio financeiro  de outras agências de
fomento, e/ou entidades públicas e ou privadas. 

• Possuir CPF próprio.

• Manter atualizado o Curriculun Lattes.

Documentos para inscrição

1) Diploma de Doutorado ou ata de aprovação da defesa de tese, emitida pela
instituição competente.

2)  Projeto  de  pesquisa  que  o  candidato  pretende  desenvolver  no  Pós
Doutorado contendo:

 2.1) folha de rosto (titulo do projeto, nome do candidato, linha de pesquisa do
Programa em que o projeto se insere e nome do supervisor pretendido).

2.2) Corpo do projeto de no máximo 20 folhas, que deverá obrigatoriamente
conter os capítulos: a) Introdução expandida, b) Proposição, c) Material e
método,  d)  Cronograma  de  execução  de  12  meses;  e)  Orçamento
preliminar  para desenvolvimento do projeto  e  f)  Referência  bibliográfica
atualizada.

O projeto poderá conter fotos, figuras e esquemas e deverá ser apresentado
em formato .pdf, fonte Times New Roman tamanho 12 pontos, espaço entre
linhas 1.5. 

3)  Súmula Curricular padrão FAPESP.



Exame de seleção

A seleção será realizada por Banca Examinadora composta por 5 docentes
permanentes indicados pelo Conselho do PPG CO, sendo um docente de cada
área de concentração, mais o Coordenador ou Vice-Coordenador do Programa,
que presidirá a avaliação.

A seleção será composta por:

1) Apresentação oral do projeto de pesquisa proposto (até 15 min).

2) Arguição do candidato sobre o projeto de pesquisa pela Banca Examinadora
(até 15 min).

3)  Avaliação  objetiva  da  sumula  curricular  do  candidato  de  acordo  com os
critérios  CAPES de  pontuação,  a  saber:  A1  =  100;  A2=85,  B1=70,  B2=55,
B3=40, B4=15, B5=5. Também será considerado o índice h do candidato obtido
a partir do google scholar.

O  evento  de  classificação  adotado  será  o  Qualis 2014  para  a  área  da
Odontologia. Periódicos não classificados serão pontuados pela equivalência
do fator de impacto na classificação  Qualis,  de acordo com o adotado pela
CAPES e já descrito anteriormente.

4) Manifestação de aceite do supervisor pretendido.

Período de Inscrição: de 21 de abril a 6 de maio de  2016

Exame de Seleção: 10 de maio de 2016 a partir das 8 :00 hs, na Sala 645,
6º. andar desta Faculdade

Divulgação do resultado: 16 de maio de 2016

Confirmação de interesse dos aprovados: 16 de maio de 2016

Indicação do bolsista à PROPG: 17 de maio de 2016


