UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL E PASTAGENS
Avenida Bom Pastor, s/n° - Boa Vista - Garanhuns/PE
55.292-270 - Telefones: (87) 3764-5505 / 5551

EDITAL 01/2016: SELEÇÃO PARA BOLSISTAS DE PÓS-DOUTORADO
(PNPD/CAPES/MEC/PPGCAP)

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e
Pastagens da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) torna pública a
abertura de inscrições para a seleção de 03 (três) Bolsistas de Pós-Doutorado do
Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES/MEC/PPGCAP) para o
período de dezembro de 2016 a novembro de 2018 (vinte e quatro meses).

1. Perfil Geral dos Candidatos
Os candidatos à bolsa do PNPD devem atender aos seguintes requisitos:
a) Ser brasileiro(a) ou possuir visto de permanência no Brasil;
b) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;
c) Dedicar-se integral e exclusivamente às atividades elencadas no projeto
para o qual está se candidatando (Anexo I);
d) Não ter vínculo empregatício ou estatutário;
e) Não ser aposentado;
f) Ter obtido o título de doutor há, no máximo, 5 (cinco) anos;
g) Estar de posse do seu diploma de doutorado ou ata de defesa de tese.
Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá possuir
o reconhecimento de validação, conforme dispositivo legal;
h) Ter seu currículo atualizado e disponível na plataforma Lattes;
i) Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto, para o qual está se
candidatando (Anexo I), tão logo seja aprovada a sua candidatura pela
CAPES;
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2. Inscrição e Seleção
2.1 Envio da documentação
As inscrições poderão ser realizadas no período de 24 a 30 de novembro de
2016.
Os interessados devem encaminhar toda a documentação constante no
subitem 2.2 para o email: coordenacao.pgcap@ufrpe.br ou para o email do
respectivo coordenador do projeto para o qual está se candidatando (Anexo I). Cada
candidato poderá se inscrever para apenas um único projeto.
2.2. Documentação exigida para inscrição
A documentação requerida para inscrição deverá conter os seguintes itens:
a) Curriculum Vitae no formato Lattes;
b) Cópias dos documentos de identificação RG e CPF. No caso de
candidatos estrangeiros, o passaporte e visto de permanência substitui a
carteira de identidade e o CPF;
c) Cópia dos documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações
eleitorais e, para candidatos do sexo masculino das obrigações militares;
d) Cópia do certificado ou diploma de conclusão do curso de doutorado ou
cópia da ata de defesa da tese de doutorado.
e) Cópia do histórico escolar do curso de mestrado e doutorado.
2.3. Quanto a avaliação
Os bolsistas serão selecionados mediante avaliação de Curriculum Vitae,
dando ênfase aos trabalhos científicos e experiência em desenvolvimento de
trabalhos de pesquisa nos temas a serem desenvolvidos em cada um dos projetos
- ANEXO I.
3. Comissão Avaliadora
A comissão avaliadora será composta pelos seguintes membros:


Profa. Dra. Dulciene Karla de Andrade Silva;



Prof. Dr. André Luiz Rodrigues Magalhães;



Prof. Dr. Omer Cavalcanti de Almeida.

6. Cronograma
Divulgação do edital: 23/11/2016
Período de inscrições: 24 a 30/11/2016
Divulgação dos resultados: 02/12/2016
Início das atividades: 07/12/2016
ANEXO I

1.

Projetos, coordenadores e perfil da candidatura
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1.1

Projeto I: Composição bromatológica, mineral e cinética da fermentação
ruminal in vitro de espécies forrageiras adaptadas ao Semiárido, cultivadas
com diferentes lâminas de água salina e níveis de matéria orgânica.
Coordenador: Prof. Dr. André Luiz Rodrigues Magalhães
E-mail: andre30036@gmail.com
Perfil da candidatura:
O candidato deverá apresentar relativa experiência nas áreas de:
Avaliação de espécies cultivadas adaptadas ao Semiárido, conservação de
forragens, produção de forragens no Semiárido, análises químicobromatológicas, nutrição de animais ruminantes - Doutorado em Zootecnia
ou Ciência Animal e Pastagens com área de concentração em Forragicultura
ou Nutrição de Ruminantes;

1.2

Projeto II: Bioprospecção de metabólitos secundários de espécies nativas
vegetais da caatinga para produção animal em regiões Semiáridas.
Coordenadora: Profa. Dra. Dulciene Karla de Andrade Silva
E-mail: kakazoo50@gmail.com
Perfil da candidatura:
O candidato deverá apresentar relativa experiência nas áreas de:
Análises químico-bromatológicas, biologia molecular, ensaios com produção
de gases, microbiologia, nutrição de animais ruminantes - Doutorado em
Zootecnia ou áreas afins;

1.3 Projeto III: Efeito dos teores de fontes de ácidos graxos sobre o desempenho,
metabolismo ruminal, composição e concentração de ácidos graxos de
origem microbiana no leite de cabras.
Coordenador: Prof. Dr. Omer Cavalcanti de Almeida
E-mail: omercavalcanti@yahoo.com.br
Perfil da candidatura:
O candidato deverá apresentar relativa experiência nas áreas de:
Análises químico-bromatológicas, microbiologia do rúmen, nutrição de
ruminantes - Doutorado em Zootecnia ou áreas afins.
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ANEXO II

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE DOS CANDIDATOS

Item
A1. Rendimento acadêmico no
mestrado
A1. Rendimento acadêmico no
doutorado

B1. Participação em projeto de
pesquisa (máximo 3,0 pontos)

B2. Magistério na área do projeto
ou áreas afins
(máximo 2,0 pontos)
B3. Resumos publicados na área
do projeto ou áreas afins em
periódicos indexados no Qualis
CAPES – Área de avaliação de
Zootecnia e Recursos Pesqueiros
(máximo 1,0 ponto)
B4. Resumos apresentados em
eventos na área do projeto ou
áreas afins (máximo 1,0 ponto)

Pontuação
5,0 – 6,9 (conceito C) = 3,0
7,0 – 8,9 (conceito B) = 4,0
> 9,0 (conceito A) = 5,0
5,0 – 6,9 (conceito C) = 3,0
7,0 – 8,9 (conceito B) = 4,0
> 9,0 (conceito A) = 5,0
Áreas do projeto como coordenador:
1,5
Áreas do projeto como colaborador:
1,0
Áreas afins coordenador: 0,5
Áreas afins colaborador: 0,2
Nível superior: 0,5/semestre
Estágio em docência: 0,3/semestre
Nacional: 0,5/resumo

Internacional: 1,0/resumo
Nacional: 0,5/resumo
Internacional: 1,0/resumo

B5. Cursos e minicursos na área
do projeto ou em áreas afins
(máximo 2 pontos)

0,5/evento

B6. Estágios na área ou em áreas
afins com carga horária mínima de
40 horas (máximo 2 pontos)

1,0/atividade

C1. Artigos completos na área do
projeto ou áreas afins em
periódicos indexados no Qualis
CAPES – Área de avaliação de
Zootecnia e Recursos Pesqueiros
(a partir de 2012)

C2. Livros* e capítulos de livros
publicados na área do projeto ou
áreas afins

Valor obtido
Nº de itens
Total
comprovados

A1= 5,0/artigo
A2= 4,0/artigo
B1= 3,0/artigo
B2= 2,5/artigo
B3= 2,0/artigo
B4= 1,5/artigo
B5= 1,0/artigo
C= 0,5/artigo
Internacional: 1,5/livro ou
capítulo
Nacional: 1,0/livro ou
capítulo

*Área do projeto: o ponto será computado de acordo com a escolha do projeto da bolsa.
* Compreende-se por livro um produto impresso ou eletrônico que possua ISBN ou ISSN (para obras seriadas), publicado por
editora pública ou privada, associação científica e/ou cultural, instituição de pesquisa ou órgão oficial.
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