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EDITAL DE SELEÇÃO – BOLSA CNPq 
APOIO À FORMAÇÃO DE DOUTORES EM ÁREAS ESTRATÉGICAS 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Estadual 

da Paraíba (UEPB), no uso de suas atribuições legais, torna públicas, por meio do presente Edital, as 
normas do processo seletivo para o preenchimento de 05 (cinco) cotas de Bolsa de Doutorado da 
Chamada nº 01/2019 – Apoio à Formação de Doutores em Áreas Estratégicas, do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O presente edital, publicado e divulgado em 
06 de agosto de 2020, foi aprovado em reunião extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Odontologia da UEPB, realizada em 06 de agosto de 2020. 
 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 O(A) discente interessado(a) na Bolsa de Doutorado do CNPq deve enviar à Coordenação do 
Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UEPB um requerimento declarando a 
disponibilidade para cumprir integralmente a agenda e atividades do curso; 
1.2 Para distribuição das Bolsas de Doutorado do CNPq será obedecida a ordem de classificação 
neste processo seletivo. Serão priorizados os discentes com tempo de matrícula inferior a 1 ano, no 
Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UEPB, e que não tenham 
sido contemplados com bolsa de doutorado neste ou em outro Curso de Doutorado realizado 
anteriormente. Caso o discente não seja recém-ingresso no programa, será considerada, além da 
sua classificação no processo seletivo, a sua produção acadêmico-científica vinculada ao Programa 
de Pós-Graduação em Odontologia da UEPB. 
 
2. DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO(A) CANDIDATO(A) 
Para concessão de Bolsa de Doutorado do CNPq, será exigido do(a) candidato(a): 
2.1 Estar regularmente matriculado(a) no Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia da UEPB; 
2.2 Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa do Programa de Pós-
Graduação em Odontologia da UEPB; 
2.3 Comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante às normas definidas pelo Regimento 
Geral dos Cursos e Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UEPB; 
2.4 Se for egresso(a) do Curso de Mestrado ou estiver matriculado(a) há 1 ano ou mais no Curso de 
Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UEPB, o(a) discente deverá 
apresentar produção acadêmico-científica vinculada ao Programa; 
2.5 Não possuir qualquer relação de trabalho com a UEPB; 
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2.6 Fixar residência no município de Campina Grande/PB; 
2.7 Não apresentar trancamento ou reprovação em componente curricular; 
2.8 Quando possuir vínculo empregatício, estar liberado(a) das atividades profissionais e sem 
percepção de vencimentos; 
2.9 Não acumular bolsa ou outros auxílios simultaneamente à bolsa pleiteada junto ao CNPq, 
independentemente do tipo ou finalidade dos benefícios preexistentes, devendo o(a) candidato(a) 
declarar recepção de outras bolsas concedidas por órgãos ou entidades da Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal e, na ocasião de aprovação da bolsa, requerer a suspensão ou 
cancelamento do benefício preexistente, de modo que não haja acúmulo de benefícios durante o 
período de estudos; 
2.10 Não ultrapassar o prazo regulamentar do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da 
UEPB para integralização de créditos e defesa da tese; 
2.11 Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br), bem como registro 
ORCID (https://orcid.org/). 
2.12 Ressarcir o CNPq quanto aos recursos pagos em seu proveito, atualizados pelo valor da 
mensalidade vigente no mês da devolução, no caso de abandono ou desistência de própria 
iniciativa, sem motivo de força maior, ou pelo não cumprimento das disposições normativas, no 
prazo de até 30 (trinta) dias contados da data em que se configurar o abandono ou desistência do 
curso; 
2.13 Devolver ao CNPq eventuais benefícios pagos indevidamente. Os valores a serem devolvidos 
podem ser deduzidos das mensalidades no caso de beneficiários com bolsas ativas, ou ser objeto de 
cobrança administrativa; 
2.14 Encaminhar à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Odontologia os relatórios 
técnicos parciais anuais, o relatório técnico final e a cópia da prestação de contas das taxas de 
bancada efetivamente recebidas; 
2.15 Encaminhar ao CNPq, em formulário eletrônico específico, relatório técnico final e prestação 
de contas das taxas de bancada com a aprovação do(a) orientador(a). 
 
3. DURAÇÃO DAS BOLSAS 
3.1 A Bolsa de Doutorado do CNPq será concedida pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, podendo 
ser renovada anualmente até atingir o limite de 48 (quarenta e oito) meses, se atendidas as 
seguintes condições: 
I – recomendação da Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, 
sustentada na avaliação do desempenho acadêmico do(a) pós-graduando(a), conforme 
estabelecido no Item 2 deste documento; 
II – continuidade das condições pessoais do bolsista, que possibilitaram a concessão anterior; 
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§ 1º Na apuração do limite de duração das bolsas, considerar-se-ão também as parcelas recebidas 
anteriormente pelo(a) bolsista, advindas de outro programa de bolsas do CNPq e demais agências 
para o mesmo nível de curso, assim como o período do estágio no exterior subsidiado por qualquer 
agência ou organismo nacional ou estrangeiro; 
§ 2º Os limites fixados neste artigo são improrrogáveis. 
 
4. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  
4.1 As inscrições no processo seletivo para Bolsa de Doutorado do CNPq serão realizadas apenas 
por meio eletrônico (uepbppgo@gmail.com), no período de 07 a 25 de agosto de 2020. 
4.2 São de inteira e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) as informações e a documentação 
por ele(a) fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em 
hipótese alguma ou a qualquer título. 
4.3 Ao e-mail com a solicitação de inscrição, deverão ser anexados os documentos abaixo (salvos 
em arquivos separados, no formato pdf, e nomeados de acordo com os itens “a” – “c”): 
a) Declaracao_Disponibilidade: Declaração de disponibilidade para cumprir integralmente a agenda 
e atividades do Curso de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UEPB 
(modelo fornecido pela Coordenação do Programa); 
b) Curriculo_Lattes: Currículo Lattes, com documentos comprobatórios; 
c) Projeto_Pesquisa: Projeto de pesquisa alinhado ao tema “Epidemiologia e Diagnóstico das 
Doenças e Agravos Bucais – Rede de Cooperação Acadêmica entre UEPB e UFMG”. O referido 
projeto de pesquisa, com no máximo 15 (quinze) páginas, deve conter obrigatoriamente os itens 
abaixo: 

I – Título 
II – Introdução e justificativa, apresentando a atualidade e relevância do tema; 
III – Objetivos, com definição e delimitação clara do objeto de estudo; 
IV – Metodologia a ser empregada; 
V – Atividades de mobilidade discente na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
(duração de 30 dias); 
VI – Cronograma das atividades (duração de 4 anos); 
VII – Potencial para ampliação e consolidação da Rede de Cooperação Acadêmica entre os 
Programas de Pós-Graduação em Odontologia da UFMG e da UEPB; 
VIII – Referências bibliográficas. 

4.4 A inscrição do(a) candidato(a) no processo seletivo pressupõe o conhecimento e a aceitação da 
Resolução Normativa 018/2007 do CNPq e das condições da Chamada nº 01/2019 – Apoio à 
Formação de Doutores em Áreas Estratégicas, das quais não poderá alegar desconhecimento. 
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5. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
5.1 O processo seletivo para Bolsa de Doutorado do CNPq será realizado no período de 28 de agosto 
a 01 de setembro de 2020 e constará de 03 (três) etapas, incluindo: Análise do projeto de pesquisa, 
Entrevista técnica e Análise de currículo Lattes. A análise do projeto de pesquisa tem caráter 
eliminatório. A entrevista técnica e a análise de currículo Lattes são de caráter classificatório. 
5.2 A Comissão de Seleção de Bolsa de Doutorado do CNPq será constituída por 03 (três) docentes 
permanentes do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UEPB. 
5.3 Primeira etapa – Análise do projeto de pesquisa 
O projeto de pesquisa será analisado a partir dos critérios: adequação à estrutura disposta na alínea 
“c” do item 4.3 deste edital, atualidade e relevância do tema, adequação metodológica, viabilidade 
de desenvolvimento no período de 48 meses e potencial para ampliação e consolidação da Rede de 
Cooperação Acadêmica entre os Programas de Pós-Graduação em Odontologia da UFMG e da UEPB. 
Para a análise do projeto, cada membro da Comissão de Seleção emitirá uma avaliação no valor de 
0 (zero) a 10 (dez). A nota final do projeto de pesquisa será a média aritmética das notas emitidas 
por cada um dos examinadores, sendo eliminado(a) o(a) candidato(a) cujo projeto obtiver média 
inferior a 7 (sete). 
5.4 Segunda etapa – Entrevista técnica 
A entrevista será realizada com cada candidato(a) individualmente, por videoconferência. Nesta 
etapa, serão avaliados o conhecimento do(a) discente sobre a proposta apresentada, bem como sua 
autonomia intelectual e pensamento crítico. A ordem das entrevistas respeitará o critério de ordem 
alfabética dos(as) candidatos(as). Para a entrevista técnica, cada membro da Comissão de Seleção 
emitirá uma avaliação no valor de 0 (zero) a 10 (dez). A nota final da entrevista técnica será a média 
aritmética das notas atribuídas ao(à) candidato(a) por cada um dos examinadores. 
5.5 Terceira etapa – Análise de currículo Lattes 
Nesta etapa será avaliada a produção científica do(a) candidato(a), referente ao período de 2016 a 
2020, bem como sua experiência em programas de mobilidade discente, conforme o quadro abaixo: 
 

Artigo científico (Qualis Odontologia) Pontuação 
Artigo completo publicado e/ou aceito – Qualis A1 5 pontos 
Artigo completo publicado e/ou aceito – Qualis A2 3,5 pontos 
Artigo completo publicado e/ou aceito – Qualis B1 3,0 pontos 
Artigo completo publicado e/ou aceito – Qualis B2 2,5 pontos 
Artigo completo publicado e/ou aceito – Qualis B3 2,0 pontos 
Artigo completo publicado e/ou aceito – Qualis B4 1,5 pontos 
Mestrado com período sanduíche  Pontuação 
Na Universidade Federal de Minas Gerais 5 pontos 
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Em outras Instituições de Ensino Superior no Brasil (exceto Paraíba) 2,5 pontos 
 
Para avaliação final do currículo, será considerada a somatória dos pontos obtidos em cada um dos 
itens apresentados no quadro acima. A nota final do currículo será calculada de acordo com os 
seguintes procedimentos: 

I – Os(As) candidatos(as) serão sequenciados(as) na ordem decrescente do total de pontos 
obtidos; 
II – Ao(À) candidato(a) com maior número de pontos, será atribuído o índice 10 (dez); 
III – As notas dos(as) demais candidatos(as) serão estabelecidas de forma proporcional, 
considerando-se até a primeira casa decimal. 

5.6 A nota final será obtida pela seguinte equação: 
NF = (NPP x 4) + (NET x 2) + (NCL x 4) 
Legenda:    NPP – Nota do Projeto de Pesquisa 
                    NET – Nota da Entrevista Técnica 
                    NCL – Nota do Currículo Lattes 
 
6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
6.1 A nota final de cada candidato(a) será o resultado da equação descrita no item 5.6 deste Edital. 
6.2 A classificação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) será pela ordem decrescente das suas notas 
finais. 
6.3 Serão selecionados aqueles(as) candidatos(as) que, pela ordem de classificação, preencherem o 
número de cotas de Bolsa de Doutorado do CNPq disponibilizadas neste Edital. 
6.4 Em caso de empate, os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem: 

I – Maior pontuação obtida no projeto de pesquisa; 
II – Maior pontuação obtida no currículo Lattes; 
III – Maior pontuação obtida na entrevista técnica. 

6.5 O resultado final do processo seletivo será divulgado, até o dia 02 de setembro de 2020, na 
página eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UEPB (http://pos-
graduacao.uepb.edu.br/ppgo). 
 
7. DO CRONOGRAMA 
Todas as etapas, datas e horários referentes ao processo seletivo para Bolsa de Doutorado do CNPq 
constam no quadro abaixo: 
 

Etapa Data Horário 
Publicação do edital 06/08/2020 --- 
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Período de inscrição 
07/08/2020 
25/08/2020 

--- 

Divulgação das inscrições homologadas 26/08/2020 Até as 18h00min 
Período para recurso de inscrições não homologadas 27/08/2020 Até as 12h00min 

Período de seleção 
28/08/2020 
01/09/2020 

--- 

Análise do projeto de pesquisa 28/08/2020 09h00min às 13h00min 
Divulgação do resultado da análise do projeto de pesquisa 29/08/2020 Até as 12h00min 
Entrevista técnica 31/08/2020 A partir das 09h00min 
Análise de currículo Lattes 01/09/2020 09h00min às 13h00min 
Divulgação do resultado final 02/09/2020 Até as 12h00min 

 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1 Será desclassificado(a) e excluído(a) do processo seletivo, o(a) candidato(a) que:  
a) Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da seleção; 
b) Não exibir toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste Edital; 
c) Não comparecer a quaisquer das etapas do processo seletivo nas datas e horários previstos. 
8.2 Ao inscrever-se no processo seletivo, o(a) candidato(a) reconhece e aceita as normas 
estabelecidas neste Edital e na Resolução Normativa 018/2007 do CNPq, bem como as condições 
da Chamada nº 01/2019 – Apoio à Formação de Doutores em Áreas Estratégicas. 
8.3 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção e pelo Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Odontologia da UEPB. 
 
Campina Grande, 06 de agosto 2020. 
 

 

Profa. Dra. Daniela Pita de Melo  

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Odontologia 

 


