
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

  

Edital 04/2013 – Seleção de Bolsista de Pós-Doutorado - PPGCA 

  

  

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias (PPGCA), da 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) torna público o presente Edital e convida os 

interessados a apresentarem suas candidaturas nos termos aqui estabelecidos e em 

conformidade com a Portaria CAPES N° 086 de 13 de julho de 2013.  

  

1 – INFORMAÇÕES GERAIS  

  

1.1 - O Programa Nacional de Pós-doutorado da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior PNPD/CAPES tem por objeto promover a inserção de 

pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio pós-doutoral, reforçando os grupos 

de pesquisa nacionais. Esta primeira concessão de bolsas destina-se aos Programas de 

Pós-Graduação Stricto sensu acadêmicos, recomendados pela CAPES e que entraram 

em funcionamento até 29 de janeiro de 2013.  

 1.2 - O presente Edital visa à seleção de 01 (um) bolsista PNPD com doutorado em 

Agronomia ou Engenharia Agrícola, que se enquadre na linha de pesquisa do PPGCA, a 

saber: Agricultura Familiar e Sustentabilidade, com temática em Sistema de Produção 

Vegetal.  

 1.3 - Antes da inscrição, recomendamos que os candidatos interessados entrem em 

contato com um professor do corpo docente do PPGCA para firmação de parceria de 

supervisão, visando atender o item 3.1, alínea (f) deste edital. Os candidatos poderão 

entrar em contato via e-mail por meio do endereço: mestradoagrarias@uepb.edu.br. 

  

2 – DAS BOLSAS  

  

2.1 - A bolsa mensal consiste no pagamento de mensalidades de R$ 4.100,00 

diretamente ao bolsista. Para este edital, a vigência da bolsa será de 12 meses, com 

implantação até 06 de dezembro de 2013, podendo ser renovada por igual período.  



  

3 – INSCRIÇÕES  

  

3.1 - São documentos necessários para a inscrição:  

a) Ficha de inscrição e declaração de conhecimento e aceite das normas de seleção 

(Anexo 1);  

b) Cópia do diploma ou Certidão de Doutorado em curso superior realizado em 

instituição oficial, nacional ou estrangeira, ou documento comprobatório oficial da 

instituição atestando a condição de doutor; 

c) Cópia do Curriculum vitae (formato Lattes);  

d) Plano de trabalho resumido enfatizando as atividades de maior relevância 

desenvolvidas até a presente data e perspectivas de atuação em pesquisa, ensino e 

extensão no PPGCA na linha de pesquisa Agricultura Familiar e Sustentabilidade;  

e) Projeto de Pesquisa (mínimo 5 páginas) a ser desenvolvido no PPGCA, enfatizando a 

inserção de suas atividades científicas no Programa;  

f) Carta de recomendação assinada por docente atualmente credenciado no PPGCA, que 

ficará responsável pela supervisão de todas as atividades do Bolsista durante a vigência 

da bolsa.  

 3.2 - As inscrições para o processo seletivo deverão ser efetuadas pessoalmente pelo 

interessado, ou por procurador devidamente constituído, nos dias úteis do período de 08 

a 28 de novembro de 2013, no horário das 08h às 12h e das 14 às 17h, na Secretaria do 

Mestrado em Ciências Agrárias, localizada na Central de Integração Acadêmica, 3º 

Andar, sala 310. No ato da inscrição o candidato deverá anexar todas as documentações 

necessárias, conforme descrito no item 3.1.  

As inscrições, também poderão ser efetuadas pelos Correios, via SEDEX, 

apresentando data de postagem até o último dia de inscrição (28/11/2013). As inscrições 

postadas e não recebidas até a data da homologação e análise da comissão de seleção, 

02/12/2013, serão automaticamente desconsideradas. 

 

Endereço para postagem:  

Coordenação do Mestrado em Ciências Agrárias  

Central de Integração Acadêmica  

Rua das Baraúnas, 351, 3º Andar / Sala 310 – Bairro Universitário.  

CEP. 58 429-500 – Campina Grande – PB.  



Fone (83) 3344 – 5301 

3.3 - O candidato, ao apresentar a documentação requerida, se responsabiliza pela 

veracidade das informações prestadas. Não serão homologadas as inscrições dos 

candidatos com documentação incompleta. 

  

4 – DO PROCESSO SELETIVO  

  

4.1 - O processo seletivo ocorrerá na Coordenação do PPGCA no Campus I da UEPB, 

em Campina Grande – PB, por Comissão nomeada para este fim, que constará de 

Análise do currículo, Análise de Plano de Trabalho, Projeto, Carta de Recomendação e, 

caso necessário, entrevista.  

  

4.2 - No processo seletivo, os currículos serão analisados quanto ao perfil em pesquisa e 

inovação. No Plano de Trabalho será analisada a experiência em pesquisa científica, 

bem como as perspectivas de atuação no PPGCA. No projeto de pesquisa, será 

analisada a viabilidade de execução do plano proposto, seus méritos científicos e sua 

inserção na linha de pesquisa atualmente desenvolvidas por docentes credenciados no 

programa, ao qual o Bolsista estará diretamente vinculado e integrado. Será analisada 

também a inovação científica que o projeto pretende gerar e seu potencial de publicação 

em periódicos de alto impacto e divulgação.  

  

5 – RESULTADO E DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

5.1 - Os resultados do processo seletivo serão divulgados no mural da Secretaria do 

PPGCA a partir do dia 03 de dezembro de 2013 e no portal do programa (http://pos-

graduacao.uepb.edu.br/ppgca/). Informações adicionais poderão ser obtidas por meio do 

e-mail: mestradoagrárias@uepb.edu.br ou pelo telefone (83) 3344-5301. 

  

5.2 - Não caberá recurso em nenhuma instância do processo de seleção após a 

homologação do resultado final pela Comissão de Seleção.  

  

5.3 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção nomeada 

pelo PPGCA.  

 

mailto:mestradoagrárias@uepb.edu.br


5.4 - Os candidatos deverão ficar atentos às eventuais publicações, aditivos ou 

comunicados complementares ao presente edital.  

5.5 - Outras informações:  

Telefone: (83) 3344-5301,  

Portal do MCA: http://pos-graduacao.ascom.uepb.edu.br/ppgca/  

E-mail: mestradoagrarias@uepb.edu.br.  

 

6 – CRONOGRAMA 

  

6.1 - O processo seletivo obedecerá ao seguinte cronograma:  

 

Atividade Data/Hora 

Publicação do edital 08 de novembro de 2013 

    

Inscrições 
08/11/2013 até 28/11/2013 (das 8h às 12h) 

e (das 14h às 17h) 

    

Homologação e análise das inscrições 

pela comissão de seleção 29/11/2013 até 02/12/2013 

    

Resultado final 03 de dezembro de 2013 

    

  Implantação da bolsa Até 06 de dezembro de 2013 

  

  

Campina Grande, PB, 08 de novembro de 2013.  

  

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

  

Dados Pessoais: 

Data de Nascimento: ___/___/___ Naturalidade: ______________________UF:______  

Nacionalidade: ____________________________CPF:__________________________  

RG: ______________ Data da Expedição: ___/___/___ Órgão Expedidor:___________  

Endereço: ______________________________________________________________  

Bairro: ____________________________________________ CEP:_______________  

Telefone Residencial: (___) __________________ Celular: (___) _________________  

E-mail: _______________________________________________________________  

  

Dados institucionais: 

Está vinculado (a) a alguma Instituição? Outra?  

Sim (___) Não (___)  

Qual?__________________________________________________________________  

Qual o cargo? ___________________________________________________________  

Disponibilidade para o Programa (em horas semanais) ___________________________  

Endereço currículo Lattes__________________________________________________ 

 

O requerente declara que está ciente e aceita as normas que regulamentam as atividades 

de pós-graduação Stricto sensu no país, bem como as normas gerais da UEPB e aquelas 

contidas no regulamento e neste edital do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Agrárias – UEPB.  

  

Local e data: ____________________________, _____ de _______________ de _____  

  

Assinatura: _____________________________________________________________ 

  

  

  

  



 


