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EDITAL PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO - CAPES 
 

Está aberto edital de seleção para indicação de bolsista a receber bolsa do Programa 
Nacional de Pós-Doutorado, da CAPES.  
 
Objetivos do Programa: 
I) promover a realização de estudos de alto nível; 
II) reforçar os grupos de pesquisa nacionais; 
III) renovar os quadros dos Programas de Pós-Graduação (PPG) 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. 
 
Os candidatos interessados, e que se enquadrem nos termos do edital, devem enviar à 
coordenação da PG, no mail icbppgfqm@gmail.com, ATÉ O DIA 20 DE MAIO DE 2016 a 
seguinte documentação (TUDO EM UM ÚNICO ARQUIVO PDF): 
- Carta do candidato informando o interesse em participar do edital com indicação de 
inserção nas linhas de pesquisa do PPGFQM; 
- Histórico escolar do doutorado e CV lattes do candidato; 
- Projeto de pesquisa a ser desenvolvido durante a duração da bolsa (até 60 meses. 
Com renovação anual vinculada a entrega de relatório circunstanciado e devidamente 
aprovado por parecerista ad hoc). 
 
A documentação será analisada por uma comissão externa ad hoc composta por 
professores sem vínculo com o programa. Serão levados em conta, quando da análise 
das solicitações: 
- Qualidade do projeto e viabilidade de melhoria no grupo onde será inserido o 
candidato; 
- CV lattes dos candidatos; 
- Históricos escolares de doutorado dos candidatos; 
 

- Será dada prioridade para os laboratórios do Programa que não 
possuem alunos de pós-doutorado com bolsa PNPD 
 
O resultado será divulgado até 31/05/2016. 
Att, 

Comissão Deliberativa do PPGFM 


