EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PPGCA CNPQ MAI, DAI E ITI 20202021

REQUISITOS ESPECÍFICOS DOS BOLSISTAS MAI E DAI

1. PROJETOS COM OFERTA DE BOLSAS DE MESTRADO - MAI

a) TÍTULO DO PROJETO: Estratégicas inovadoras para minimizar os impactos
negativos da síndrome de outono na reprodução de fêmeas suínas.
Docente

orientador:

Leandro

Batista

Costa

(e-mail:

batista.leandro@pucpr.br)

b) TÍTULO DO PROJETO: Quantificação de mananas e glicanas presentes na
membrana celular de micro-organismos para absorção de micotoxinas na
alimentação animal.
Docente

orientador:

Fernando

Bittencourt

Luciano

(e-mail:

fernando.luciano@pucpr.br)

c) TÍTULO DO PROJETO: Avaliar resposta terapêutica e segurança do
fornecimento de ração "low carb" no tratamento adjuvante de neoplasias em
cães e gatos.
Docente orientador: Jair Rodini Engracia Filho (e-mail: jair.engracia@pucpr.br)
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2. PROJETO COM OFERTA DE BOLSA DE DOUTORADO - DAI

d) TÍTULO DO PROJETO: Aplicação de extratos de ora-pro-nobis com
atividade bioativa em produtos cárneos.
Docente

orientador:

Renata

Ernlund

Freitas

de

Macedo

(e-mail:

renata.macedo@pucpr.br)

3 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DO BOLSISTA

Para os projetos a, b, c, e d: ter sido aprovado no processo seletivo do
PPGCA ou ser discente matriculado no PPGCA
Para o projeto d: ter realizado, pelo menos, dois projetos de iniciação
científica (PIBIC) durante a graduação, preferencialmente na área do projeto.

Cada candidato poderá se inscrever para somente um dos projetos
ofertados.

4 CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Será utilizado como critério de classificação, a média da pontuação obtida na
ficha de avaliação de currículos, apresentada em anexo, e da entrevista.

5 CANDIDATURA E PROCESSO DE SELEÇÃO

Os candidatos deverão enviar a ficha de avaliação de currículo preenchida,
os documentos comprobatórios digitalizados da ficha de avaliação de currículo e o
documento comprobatório do critério de elegibilidade, indicando sua candidatura ao
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edital para seleção de bolsistas PPGCA CNPQ MAI/ DAI, por e-mail para
ppgca@pucpr.br, até o dia 05/03/2021.

Os candidatos que atenderem ao critério de elegibilidade serão contatados
para entrevista presencial ou remota com o orientador e/ou supervisor, em data a
combinar.
A classificação dos candidatos ocorrerá de acordo com a pontuação média
obtida na ficha de avaliação de currículo (peso 5) e entrevista (peso 5).
Para o cálculo das notas na ficha de avaliação de currículo será computado
como nota 10,0 para a maior pontuação obtida pelos candidatos e as demais notas
serão calculadas em proporção à maior pontuação.
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BOLSAS DE INICIAÇÃO TECNOLÓGICA E INDUSTRIAL (ITI)

REQUISITOS PARA OS CANDIDATOS PARA BOLSAS DE INICIAÇÃO
TECNOLÓGICA E INDUSTRIAL (ITI)

Para todos os Projetos descritos acima (a, b, c, d), também será selecionado
um estudante de graduação que desenvolverá sua pesquisa em conjunto com o
estudante de Mestrado.
Os candidatos deverão enviar e-mail aos orientadores, usando os endereços
eletrônicos descritos acima, informando seu interesse em concorrer à bolsa de ITI
até o dia 05/03/2021.
Cada candidato poderá se candidatar para somente um dos projetos
ofertados.
A seleção dos candidatos será realizada por meio de entrevista com o
orientador e/ou supervisor, que por meio de sua percepção, escolherá o candidato
mais adequado ao projeto. As entrevistas serão agendadas em data a combinar.
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FICHA DE AVALIAÇÃO DE CURRÍCULO PARA CANDIDATOS CONCORRENTES A BOLSAS DE
ESTUDO DE MESTRADO E DOUTORADO - PPGCA - 2020
Observações importantes;
1) A ficha de avaliação de currículo deverá ser entregue preenchida pelo candidato com a devida pontuação para
cada item, contendo os documentos comprobatórios numerados conforme a ordem dos itens de pontuação
descritos na tabela abaixo.
2) A falta da numeração na ordem dos itens propostos nesta ficha, assim como a ausência dos comprovantes,
impedirá a avaliação pela comissão de bolsas do PPGCA, e com isso, o candidato não terá pontuação para o
currículo.
3) Esta ficha deverá ser entregue separada do currículo e seus respectivos comprovantes (ou seja, não
encadernar).
4) O nome do candidato, assim como a finalidade do comprovante (por exemplo, comprovante de apresentação
oral em congresso), devem estar destacados com caneta marca texto ou em realce colorido no documento
apresentado, para facilitar a validação.
5) A Comissão de bolsas do PPGCA fará a verificação e a validação da pontuação preenchida pelo candidato.
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NOME: _________________________________________________________

1) Títulos / Qualificações (por unidade)

1a) Certificado de especialização com monografia (sem limite)
1b) Certificado de especialização sem monografia (máximo 3
pontos)
1c) Diploma de 2ª graduação concluída
1d) Aprimoramento concluído (Residência profissional) (máximo 8
pontos)

Pontos

2d) Monitoria em disciplina de curso superior (máximo 4 pontos)

preenchida

validada pela

número:

pelo

comissão de

candidato

bolsas

Documento

Pontuação

Pontuação

comprobatório

preenchida

validada pela

número:

pelo

comissão de

candidato

bolsas

4/ano

10 pontos

técnico profissionalizante (máximo 5 pontos)

comprobatório

5

1f) Doutorado

2b) Docência em disciplinas de cursos de extensão ou em curso

Pontuação

3

6 pontos

2a) Docente regular no ensino superior (máximo 10 pontos)

Pontuação

5

1e) Mestrado

2) Atividades de ensino

Documento

Pontos

5/ano
1/disciplina
1/semestre
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2e) Orientação acadêmica de graduação individual (trabalho de
conclusão de curso, monografia, estágio supervisionado, iniciação

0,5/discente

científica, monitoria) (máximo 5 pontos)

3) Atividades Acadêmicas Especiais

3a) Intercâmbio internacional

Pontos

Documento

Pontuação

Pontuação

comprobatório

preenchida

validada pela

número:

pelo

comissão de

candidato

bolsas

Documento

Pontuação

Pontuação

comprobatório

preenchida

validada pela

número:

pelo

comissão de

candidato

bolsas

0,5/mês

3b) Coordenador ou membro da comissão organizadora de
Congressos, Simpósios, Seminários, Grupos de estudo e similares

0,5

(máximo 2 pontos)
3c) Membro de comissão cientifica (máximo 2 pontos)

0,75

3d) Moderador ou mediador de evento (máximo 2 pontos)

0,5

3e) Membro de banca examinadora de especialização ou graduação
(máximo 2 pontos)
3f) Representação estudantil (máximo 1 ponto)

4) Pesquisa científica

4a) PIBIC concluído
4b) Mobilidade nacional

0,25
0,5/ano

Pontos

3/ano
0,2/mês
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4c) Mobilidade internacional

0,4/mês

4d) Membro da equipe de projeto de pesquisa, projeto de extensão,
grupo de pesquisa CNPq, grupos de estudos regulamentados

0,25

(máximo 1 ponto)

5) Produção Bibliográfica (por unidade)

Pontos

5a) Livro publicado na área

5

5b) Capítulo de livro publicado na área

2

5c) Tradução de livro na área
5d) Tradução de capítulo de livro na área (até 2 por livro)
5e) Patente depositada, registrada ou pedido de patente submetido na
área
5f) Artigo completo aceito ou publicado em periódico indexado na
área – Qualis A1 na área de Medicina Veterinária ou Q1 (Scimago)
5g) Artigo completo aceito ou publicado em periódico indexado na
área – Qualis A2 na área de Medicina Veterinária
5h) Artigo completo aceito ou publicado em periódico na área - Qualis
B1 na área de Medicina Veterinária
5i) Artigo completo aceito ou publicado em periódico na área - Qualis
B2 na área de Medicina Veterinária

Documento

Pontuação

Pontuação

comprobatório

preenchida

validada pela

número:

pelo

comissão de

candidato

bolsas

2,5
1
6

6

5,25

4,5

3,75
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5j) Artigo completo aceito ou publicado em periódico na área - Qualis
B3 na área de Medicina Veterinária
5k) Artigo completo aceito ou publicado em periódico na área - Qualis
B4 na área de Medicina Veterinária
5l) Artigo completo aceito ou publicado em revista de divulgação na
área - Qualis B5 ou C na área de Medicina Veterinária
5m) Artigo aceito ou publicado em jornal e site eletrônico na área
(máximo 1 ponto)

3

2,5

1

0,2

5n) Trabalho na área apresentado em Congressos, Simpósios,
Seminários e similares nacionais ou internacionais, na forma de

1,0

convidado/palestrante.
5o) Trabalho na área apresentado em Congressos, Simpósios,
Seminários e similares nacionais ou internacionais, na forma de

0,75

apresentação oral.
5p) Trabalho na área apresentado em Congressos, Simpósios,
Seminários e similares nacionais ou internacionais, na forma de painel.

0,5

5q) Trabalho na área apresentado em Congressos, Simpósios,
Seminários e similares regionais ou institucionais, na forma de

0,75

convidado/palestrante (máximo 2 pts)
5r) Trabalho na área apresentado em Congressos, Simpósios,
Seminários e similares regionais ou institucionais, na forma de

0,5

apresentação oral (máximo 2 pts)
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5s) Trabalho na área apresentado em Congressos, Simpósios,
Seminários e similares regionais ou institucionais, na forma de painel

0,25

(máximo 2 pts)
5t) Resumo e anais de eventos científicos (máximo 5 pontos)

0,25

5u) Relatório técnico em órgãos governamentais (máximo 2 pontos)

0,5

6) Extensão

6a) Curso ou trabalho de extensão (máximo 2 pontos)
6b) Estágio na área pretendida para o mestrado ou doutorado
(máximo 2 pontos). Certificado deve constar período em horas
6c) Estágio em instituições fora do País (máximo 4 pontos)
6d) Ouvinte em Congressos, Simpósios, Seminários, Palestras e
similares (por evento) (máximo 1 ponto)

7) Certificação de língua estrangeira

7a) Língua estrangeira com certificação de conclusão em nível
avançado

Pontos

Documento

Pontuação

Pontuação

comprobatório

preenchida

validada pela

número:

pelo

comissão de

candidato

bolsas

Documento

Pontuação

Pontuação

comprobatório

preenchida

validada pela

número:

pelo

comissão de

candidato

bolsas

0,5/30h
1/100h
1/100h
0,1/evento

Pontos

2/língua
estrangeira
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7b) Proficiência em Inglês (pontuação mínima para proficiência:
TOEFL IBT - 79; TOEFL ITP – 550; IELTS 6,0; Cambridge Exam – CAE

5

B2)

8) Prêmios

Pontos

8a) Prêmios acadêmicos/ científicos relacionados à pesquisa na área
(máximo 4 pontos)

9) Outras Funções (por unidade)

9b) Pontuação extra para experiência profissional em pesquisa (máximo
4 pontos)
9c) Funções em órgãos de classe, associações científicas e outras
atividades vinculadas ao exercício do cargo (máximo 1 ponto)

Pontuação

Pontuação

comprobatório

preenchida

validada pela

número:

pelo

comissão de

candidato

bolsas

Documento

Pontuação

Pontuação

comprobatório

preenchida

validada pela

número:

pelo

comissão de

candidato

bolsas

2

Pontos

9a) Comprovação de experiência profissional na área (máximo 4 pontos)

Documento

2/ano
2/ano

0,5/ano

PONTUAÇÃO TOTAL
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