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EDITAL PPIPA 004/2016 

 
EDITAL PARA CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE BOLSAS DE DOUTORADO EM 2017 

 
 
A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM IMUNOLOGIA E PARASITOLOGIA 
APLICADAS (PPIPA) - CURSO DE DOUTORADO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, no 
uso de suas atribuições legais e na forma do que dispõem as normas vigentes, torna público o presente 
Edital para alocação de cotas de bolsa para discentes regularmente matriculados no curso de 
Doutorado, mediante as normas contidas neste Edital.  
 
 
1. DO PÚBLICO ALVO 
 
1.1 Deverão se inscrever neste processo todos os bolsistas de doutorado regularmente matriculados no 

PPIPA, respeitando-se as condições dispostas neste edital e seus anexos.  
 1.1.1 Estarão dispensados de participação neste processo discentes bolsistas do curso de 
doutorado do PPIPA regularmente matriculados que atendam ao menos uma das condições 
abaixo elencadas: 

1.1.1.1 Com período inicial de concessão de bolsas inferior a 12 meses, considerando a 
divulgação do resultado final dos cronogramas de seleção contidos neste edital; 
1.1.1.2 Discentes oficialmente comtemplados com licença maternidade durante os últimos 
12 meses; 
1.1.1.3 Discentes participantes de programas de intercâmbio internacional, desde que 
resguardado contrato de parceria oficialmente firmado entre o PPIPA e os diferentes 
agentes promotores; 
1.1.1.4 Bolsistas que estarão adentrando o último ano de doutorado (acima de 36 meses), 
desde que estejam adimplentes com todos as atividades e prazos estipulados, incluindo a 
realização do exame geral de qualificação. 

 
1.2 Adicionalmente, os candidatos aprovados nos processos seletivos do Programa poderão participar 

do presente edital. 
 
 
2. DA INSCRIÇÃO  
 
2.1 Estarão abertas, entre os dias 13 e 17 de fevereiro (Cronograma 1) e 03 e 07 de julho (Cronograma 
2) de 2017, as inscrições ao processo de seleção de bolsistas, para o Programa de Pós-graduação em 
Imunologia e Parasitologia Aplicadas (PPIPA), nível Doutorado.  

 2.1.1 Deverão se inscrever no Cronograma 1 deste edital todos os candidatos a bolsa de 
estudos que tenham ingressado no curso de Doutorado do PPIPA durante o primeiro semestre 
letivo, bem como todo os demais discentes sem bolsa e regularmente matriculados. 
 2.1.2 Deverão se inscrever no Cronograma 2 deste edital todos os candidatos a bolsa de 
estudos que tenham ingressado no curso de Doutorado do PPIPA durante no segundo semestre 
letivo, bem como todo os demais discentes sem bolsa e regularmente matriculados. 
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2.2 Para a inscrição, a seguinte documentação será exigida, integralmente, dos candidatos:  
 2.2.1 Requerimento em formulário próprio (Anexo I);  
 2.2.2 Termo de Compromisso, conforme modelo (Anexo II); 

 2.2.3 Barema de avaliação curricular devidamente preenchido e quantificado, conforme 
formulário próprio (Anexo III); 
 2.2.4 Documentos comprobatórios dos itens pontuados no Anexo III, ordenados de acordo com 
os itens indicados no barema. 

 2.2.4.1 Somente serão pontuados itens comprovados.  
 2.2.4.2 Para a comprovação da participação em projetos de extensão, serão considerados 

como documentos comprobatórios os termos institucionalmente cadastrados, contendo a 
citação nominal ao candidato.  

 2.2.4.3 As cópias dos documentos comprobatórios estarão a disposição dos candidatos para 
retirada na secretaria do PPIPA, após a divulgação dos resultados do presente processo 
seletivo. 

2.2.5 Mediante aprovação nos processos seletivos de ingresso no doutorado PPIPA 2017 (Edital 
PPIPA 003/2016), faculta-se àqueles candidatos já submetidos a analise curricular a entrega do 
Barema (Anexo III) e seus comprovantes. 

 
2.3 As inscrições serão realizadas na Secretaria do PPIPA, situada na Av. Amazonas, Bloco 4C, sala 
4C218, Campus Umuarama, 38405-320, Uberlândia-MG, dentro do período indicado no item 1.1, das 
8:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 h, pessoalmente e/ou por meio de procuração simples.  
 
2.4 Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea, assim como 
por fac-símile (fax) ou correio convencional. Não será recebida, sob qualquer hipótese, documentação 
avulsa. 
 
 
3. DA AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS BOLSISTAS  
 
2.1 O processo de avaliação será realizada por meio de análise curricular, considerando a produção 
acadêmica, científica e tecnológica comprovada dos candidatos obtida a partir de 1o. de janeiro de 2014 
até o dia 31 de dezembro de 2016 (2014-2016) momento da inscrição; 
 
2.2 A avaliação e pontuação da documentação encaminhada será realizada pela Comissão de Bolsas 
do PPIPA, conforme os parâmetros indicados no Anexo III. 
 
2.3 O resultado da seleção será obtido pela análise comparativa da pontuação obtida individualmente no 
Anexo III, sendo a classificação dos candidatos realizada pela ordem decrescente dos pontos atribuídos 
para cada candidato. 
 
2.4 Em caso de empate, será considerado o mérito científico dos candidatos para estabelecimento da 
ordem de classificação, obedecendo, em ordem, os seguintes critérios: 
 
2.4.1 Número de artigos científicos publicados em periódicos indexados; 
2.4.2 Média de classificação dos artigos científicos publicados no WebQUALIS CBIII/CAPES; 
2.4.3 Número de patentes depositadas; 
2.4.4 Número de resumos publicados em anais de eventos; 
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2.4.5 Tempo como discente no curso de doutorado do PPIPA. 
 
 
3. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS  
 
3.1 Os resultados das classificações dos candidatos nos diferentes cronogramas serão divulgados na 
página eletrônica (http://www.imunoparasito.ufu.br/) e no mural da Secretária do PPIPA, por meio de 
uma lista contendo os nomes dos candidatos inscritos e suas respectivas pontuações, em ordem de 
classificação.  
 3.1.1 A divulgação da classificação do Cronograma 1 será realizada em 10 de março de 2017. 
 3.1.2 A divulgação da classificação do Cronograma 2 está agendada para 04 de agosto de 2017. 
 
3.2 Eventuais recursos deverão ser interpostos, em até um (01) dia útil, após a publicação do resultado, 
por meio de requerimento próprio protocolado, pessoalmente, junto à Secretaria do PPIPA.  
 
3.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recursos inconsistentes ou 
intempestivos serão indeferidos.  
 
3.4 O candidato terá a opção de recorrer em três instâncias em graus sucessivos, a saber: primeira 
instância, Colegiado do PPIPA; segunda instância, Conselho do ICBIM; e terceira instância, CONPEP. 
Para interposição de recursos em segunda e terceira instâncias deverão ser considerados os prazos 
máximos de 10 (dez) dias corridos, após a divulgação da apreciação do recurso anterior.  
 
 
4. DA CONCESSÃO E IMPLEMENTAÇÃO  
 
4.1 Este edital aplica-se para finalidade de outorga anual de cotas no âmbito do Programa, cuja 
atribuição será feita a partir da lista dos classificados.  
  
4.2 A concessão de bolsas de estudo será realizada mediante disponibilidade de cotas no âmbito do 
PPIPA e em consonância com os requisitos estabelecidos pelas agências de fomento.   
 
4.3 A classificação objeto deste EDITAL PPIPA 004/2016 terá vigência até o final dos respectivos 
semestres letivos de cada cronograma aqui descrito, determinados pela Resolução No. 18/2016, do 
Conselho de Pesquisa e Pós-graduação (CONPEP) da UFU.  
 4.3.1 O final do primeiro semestre letivo está agendado para 08/07/2017. 
 4.3.2 O final do segundo semestre letivo está agendado para 18/12/2017. 
 
4.4 A concessão de bolsa aos ingressantes classificados neste processo estará condicionada a 
efetivação da matrícula do discente no semestre em análise. 
 
4.5 Os candidatos selecionados deverão preencher os documentos requeridos pelas agências de 
fomento, os quais serão disponibilizados pela secretaria do PPIPA previamente à implementação da 
bolsa. 
 
4.6 Os candidatos selecionados deverão possuir conta bancária ativa no Banco do Brasil S/A para a 
implementação da bolsa.  
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5. DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA BOLSA 
 
5.1 Dedicar-se às atividades do Programa de Pós-graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas, 
conforme normas das agências de fomento.  
 
5.2 Comprovar desempenho acadêmico satisfatório, entendido como conceitos A ou B nas disciplinas 
cursadas durante o período de vigência da bolsa.  
 
5.3 Apresentar relatório de atividades desenvolvidas no Programa dentro do cronograma indicado pela 
coordenação, com consequente aprovação pelo Colegiado do PPIPA.  
 
5.4 Avaliar, dentro do prazo estabelecido, projetos e relatórios de acompanhamento de discentes de 
mestrado do PPIPA, quando solicitados pela Coordenação. 
 
5.5 Obter aprovação em exame de qualificação dentro dos prazos estabelecidos pelo Manual 
Acadêmico do PPIPA.  
 
5.6 Submeter-se a renovações anuais de bolsa, por meio de avaliações curriculares regidas por editais 
específicos, os quais serão publicados oportunamente. 
 

Parágrafo único: A bolsa poderá ser cancelada, a qualquer tempo, por infringência à disposição 
deste Edital, 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 das instituições de fomento pelo período de cinco anos, contados do conhecimento do fato, 
sem prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e penais.  

 
 
6. DATAS IMPORTANTES  
 
6.1 Publicação do Edital: 14/12/2016  
 
6.2 Inscrições: Cronograma 1 - 13 a 17/02/2017; Cronograma 2 - 03 a 07/07/2017  
 
6.3 Publicação dos resultados: Cronograma 1 - 10/03/2017; Cronograma 2 - 04/08/2017 
 
 
 
Uberlândia, 16 de dezembro de 2016.  
 
 
  
 
Tiago Wilson Patriarca Mineo  
Coordenador do PPIPA  
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ANEXO I 

 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A SELEÇÃO DE BOLSAS DE DOUTORADO 

 
 
Nome do candidato:______________________________________________________________  
 
Endereço:  
 
 
 
 
 
 
 
Cidade:___________________________    UF:___________________________  
 
País:_____________________________    CEP:__________________________  
 
RG:___________________________________   CPF:___________________________________  
 
 
Solicito à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas 
(PPIPA) minha inscrição no Processo de Seleção de bolsistas, de acordo com o Edital PPIPA 004/2016.  
 
 
 
___________________________________________  
Assinatura do Candidato  
 
 
Na condição de orientador(a) do(a) candidato(a) supracitado(a), estou ciente e de acordo com sua 
participação no presente processo seletivo, regido pelo Edital PPIPA 004/2016, e zelarei para que as 
condições impostas pelo Edital sejam plenamente cumpridas. 
 
 
 
___________________________________________  
Assinatura do Orientador 
Nome do Orientador: 
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ANEXO II 

 
TERMO DE COMPROMISSO 

 
 
Eu, _______________________________________________________________________________, 
portador(a) do CPF ______________________________ comprometo-me a: 1) Dedicar-me 
integralmente ao curso; 2) Não receber rendimentos de qualquer natureza e, se possuir vínculo 
empregatício, estar formalmente liberado, sem vencimentos, das atividades profissionais; 3) não me 
encontrar aposentado; 4) carecer, quando da concessão da bolsa, do exercício laboral por tempo não 
inferior a dez anos para obter aposentadoria compulsória; 5) não acumular bolsa deste Programa com 
bolsa/auxílio de custo de outro Programa CAPES, ou de outra agência de fomento e de organismo 
nacional ou internacional; 6) obter desempenho satisfatório, entendido como conceito A ou B nas 
disciplinas do curso; 7) apresentar relatórios anuais dentro dos prazos estabelecidos, demonstrando 
excelente desempenho nas atividades de pesquisa, com comprovação das atividades desenvolvidas; 8) 
avaliar, dentro do prazo estabelecido, projetos e relatórios de acompanhamento de discentes de 
mestrado do PPIPA, quando solicitados pela Coordenação; 9) obter aprovação no exame de 
qualificação no prazo de 36 (trinta) meses, a contar do mês de ingresso no Programa. 
 
Declaro estar ciente de que a classificação gerada por meio do presente edital tem validade até o final 
do semestre letivo em questão e que, em caso de concessão de bolsa, a mesma terá vigência por um 
período de 12 meses, podendo ser renovada por até 48 meses, a contar do mês de ingresso no 
Programa. Adicionalmente, declaro ciência de que a concessão poderá sofrer suspensão ou 
cancelamento definitivo, se o meu aproveitamento nas disciplinas ou o meu desempenho nas atividades 
de pesquisa não forem considerados excelentes. Estou igualmente ciente de que a infração a qualquer 
dos itens deste compromisso implica suspensão dos benefícios, acarretando ao bolsista a obrigação de 
restituir à Instituição toda importância recebida indevidamente em valores reajustados, conforme a 
legislação vigente.  
 
 
 
Assinatura do candidato(a): ____________________________________________________________  
 
Local e data: ________________________________________________________________________ 
 
 
Declaro estar ciente e de acordo com os termos acima expostos e zelarei para que as condições 
impostas pelo Edital sejam plenamente cumpridas. 
 
Nome do(a) orientador(a): ______________________________________________________________ 
 
 
Assinatura do(a) orientador(a): __________________________________________   
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ANEXO III - Barema de Avaliação Curricular 
(Inserir somente produção comprovada e obtida a partir de entre 01/01/2014 e 31/12/2016) 

 
 
Candidato: _________________________________________________________________________ 
 
Link para CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/_________________________________________________ 
(Ex.: http://lattes.cnpq.br/1234567890123456) 
 

 
Itens avaliados Pontos Pontuação obtida 
Participação em projetos de extensão com cadastro institucional  
(por projeto) 

1,0  

Prêmio acadêmico 
(por prêmio) 

1,0  

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras 
(por evento organizado) 

0,5  

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras 
(por evento) 

0,1  

Atividades de divulgação científica 
(por atividade) 

0,2  

Mini-cursos e/ou palestras ministrados 
(por evento) 

0,3  

Resumos publicados em eventos científicos 
(por resumo) 

0,2  

Patente 
(por registro/licenciamento) 

4,0  

Artigos completos publicados ou aceitos em periódicos 
indexados (WebQualis CBIII/CAPES) 
 

  

Qualis A1 ou A2 4,0  

Qualis B1 ou B2 2,0  

Qualis B3, B4 ou B5 1,0  

 
 
Assinatura do(a) candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
 
Assinatura do(a) orientador(a): __________________________________________________________ 
 
 
Local e data: ________________________________________________________________________ 
 


