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A Coordenação do Programa Associado de Pós-Graduação em Matemática UFPB/UFCG (PAPGM), no uso de suas 
atribuições,vem divulgar a SELEÇÃO DE 01 (UM) BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO DO PROGRAMA NACIONAL DE 
PÓS-DOUTORADO (PNPD) DA CAPES(www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes), no referido programa, com 
início em dezembro de 2018. 

1. DA INSCRIÇÃO:

As inscrições estão abertas no período de 23 de outubro até 09 de novembro de 2018 e os interessados devem enviar, ao 
endereço de e-mail doutorado@mat.ufpb.br, a documentação exigida a seguir.

2. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:

2.1 Conforme Art. 7 da Resolução 52/2014 do CONSEPE da UFPB, O candidato ao estágio pós-doutoral deverá fornecer a 
seguinte documentação:

 1. Formalizar o seu pedido ao coordenador do Programa Associado de Pós-Graduação em Matemática UFPB/UFCG 
(PAPGM) na área de seu interesse, indicando o grupo de pesquisa junto ao qual pretende realizar suas atividades, 
conforme ANEXO I e ANEXO II deste Edital.

 2. Formulário de inscrição devidamente preenchido, conforme ANEXO III deste Edital.

 3. Carta de aceitação pelo professor-supervisor, vinculado ao programa de pós-graduação pretendido, conforme ANEXO 
IV deste Edital.

 4. Nomes e endereços de e-mail de pelo menos dois pesquisadores que podem ser solicitados, enviar cartas de referência.

 5. Cópia do diploma de Doutorado em Matemática ou áreas afins ou certidão de colação de grau ou certidão de conclusão 
de Doutorado em Matemática ou áreas afins reconhecido pelo Conselho Nacional de educação (CNE) / Ministério da 
Educação (MEC) ou diploma de Doutorado Matemática ou áreas afins emitido por Instituição de Ensino Superior (IES) 
estrangeira ou ainda certidão / declaração que comprove estar o(a) candidato(a) em condições de concluir o Doutorado 
em Matemática ou áreas afins antes da matrícula institucional no programa. Em caso de diploma obtido em instituição 
estrangeira, este deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação.

 6. Currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, currículo vitae, com documentos comprobatórios 
referentes aos últimos 4 (quatro) anos.

 7. Projeto de pesquisa.

 8. Declaração de que dispõe de tempo integral e dedicação exclusiva às atividades a serem desenvolvidas durante o pós-
doutorado.

 9. Documento oficial de liberação das atividades, em caso de possuir vínculo empregatício.

2.2 Não será permitida a complementação de documentos após o término das inscrições.

2.3 A homologação das inscrições, com base na análise da documentação apresentada, caberá à Coordenação do PAPGM. A 
divulgação dar-se-á na secretaria do Programa e no seu endereço eletrônico http://www.mat.ufpb.br/doutorado.



3 DO PERFIL DOS CANDIDATOS 

3.1 Os candidatos à bolsa do PNPD – CAPES devem atender aos seguintes requisitos: 
1. Possuir diploma de Doutorado em Matemática ou áreas afins ou certidão de colação de grau ou certidão de conclusão de 

Doutorado em Matemática ou áreas afins reconhecido pelo Conselho Nacional de educação (CNE)/Ministério da 
Educação (MEC) ou diploma de Doutorado Matemática ou áreas afins emitido por Instituição de Ensino Superior (IES) 
estrangeira ou ainda certidão / declaração que comprove estar o(a) candidato(a) em condições de concluir o Doutorado 
em Matemática ou áreas afins antes da matrícula institucional no programa. Em caso de diploma obtido em instituição 
estrangeira, este deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação.

2. Ter experiência em pesquisa em uma das linhas do Programa Associado de Pós-Graduação em Matemática UFPB/UFCG 
(PAPGM), comprovada pela produção científica.

3. Ter currículo atualizado na plataforma Lattes ou equivalente (se estrangeiro, conforme anexo Portaria N0 086, de 03 de 
Julho de 2013 da CAPES).

4. Não ser aposentado ou estar em situação equiparada.
5. Estar apto a iniciar as atividades relativas ao Projeto de Pesquisa tão logo seja aprovada a sua candidatura.
6. Dedicar-se às atividades de pesquisa do projeto e, se necessário, lecionar não mais que uma disciplina vinculada ao 

Departamento de Matemática em cada período letivo.
7. Elaborar Relatório de Atividades Anual (ou do período) a ser submetido à aprovação pela Coordenação Programa 

Associado de Pós-Graduação em Matemática UFPB/UFCG (PAPGM) e encaminhar Relatório Final em até 60 (sessenta) 
dias após o encerramento da respectiva bolsa.

8. Indicar pelo menos um docente do Programa Associado de Pós-Graduação em Matemática UFPB/UFCG (PAPGM), o(s) 
qual(is) será(ão) o(s) possível(is) colaborador(es) em desenvolvimento de projeto de pesquisa.

4. DAS VAGAS:

4.1 O PAPGM oferece 1 (uma) bolsa de Pós-Doutorado do Programa nacional de Pós-Doutorado (PNPD) da CAPES, distribuída 
entre as quatro linhas de pesquisa, considerando a(s) área(s) de concentração, nos termos da Resolução que regulamenta o 
Programa, assim como a disponibilidade do professor, se for o caso, conforme descrito no ANEXO IV deste Edital. 

4.2 Para o Programa, não é obrigatório o preenchimento da vaga da seleção.

5. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

Data / Período Evento

23/10/2018 a 09/11/2018 Período de inscrições.

12/11/2018 Divulgação do resultado da homologação das inscrições.

13/11/2018 a 14/11/2018 Prazo para solicitação de reconsideração do resultado da homologação das inscrições.

16/11/2018 Divulgação de respostas aos pedidos de reconsideração e da homologação das inscrições. 

17/11/2018 a 21/11/2018 Análise do projeto de pesquisa e currículo.

22/11/2018 Divulgação do resultado (pontuações do projeto de pesquisa e currículo e médias das 
pontuações).

23/11/2018 a 24/11/2018 Prazo para solicitação de reconsideração do resultado.

25/11/2018 Divulgação das respostas aos pedidos de reconsideração do resultado.

26/11/2018 Divulgação do resultado final do processo.

27/11/2018 a 29/11/2018 Prazo para interposição de recursos.

30/11/2018 Divulgação do resultado final.

03/12/2018 a 07/12/2018 Período de matrícula.

6. DA BOLSA E DO BOLSISTA

6.1 A bolsa de Pós-Doutorado do PNPD terá duração máxima de 12 meses com valor mensal de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem 
reais) e conta com um auxílio anual para participação em congressos e eventos, a qual vai ser cadastrada e paga diretamente pela 
CAPES ao bolsista, após a aprovação do candidato indicado pela Coordenação do Programa e chancelada pela Pró-Reitoria de 



Pós-Graduação da UFPB. Dependendo da modalidade, conforme art. 5o da Portaria N0 086, de 03 de Julho de 2013 da CAPES, a 
bolsa pode ser renovada por períodos iguais, dependendo do desempenho do bolsista, evidenciado no seu relatório anual.

7. DOS CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

7.1 O processo seletivo será conduzido por Comissão de Seleção do Programa Associado de Pós-Graduação em Matemática 
UFPB/UFCG (PAPGM), em nível de Doutorado.

7.2 A Comissão de Seleção que trata o item 7.1 será designada pelo(a) coordenador(a) do programa e aprovada em colegiado. 

7.3 A seleção constará de DUAS ETAPAS, de caráter ELIMINATÓRIAS E/OU CLASSIFICATÓRIAS, sendo eliminados os 
candidatos que não obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete) na primeira etapa.

7.4 A PRIMEIRA ETAPA constituí-se da análise do Projeto de Pesquisa, que deverá ser elaborado com um tema de pesquisa 
evidenciando forte potencial para a pesquisa e disposição para interagir com os grupos de pesquisa ligados ao Programa 
Associado de Pós-Graduação em Matemática UFPB/UFCG (PAPGM). O Projeto de Pesquisa do candidato será avaliado pela 
Comissão de Seleção, conforme os critérios apresentados no Anexo Ve possuirá nota máxima de 10,0 (dez) pontos.

7.5 A SEGUNDA ETAPA constituí-se da análise de Currículo. O currículo do candidato será avaliado pela Comissão de Seleção 
nos quesitos de produção científica e experiência profissional referente aos últimos 4(quatro) anos. Serãopontuados apenas itens 
com documentação comprovada conforme os critérios apresentados no Anexo V.

7.5.1 A nota final dos candidatos na análise de Currículo será calculada de acordo com os seguintes procedimentos: 

I – sequenciam-se os candidatos na ordem decrescente do total de pontos obtidos, correspondente à contagem conjunta de pontos 
atribuídos pela Comissão de Seleção; 
II – atribui-se a nota 10,0 (dez) ao número de pontos obtido pelo candidato com maior pontuação; 
III – estabelece-se proporcionalmente as demais notas.

8. DO RESULTADO 

8.1 A nota final de cada candidato será igual à média aritmética das notas obtidas.

8.2 Os candidatos aprovados serão classificados até o limite das vagas, na ordem decrescente das notas finais obtidas.

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Caso haja coincidência de pontuação entre dois ou mais candidatos, o desempate será feito com base no seguinte e único critério: 
a idade, dando-se preferência ao candidato de idade mais elevada.

10. LOCAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS APÓS CADA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO

A divulgação dos resultados do Exame de Seleção será feita mediante fixação de lista de aprovados e respectiva nota, no mural da 
secretaria do PAPGM e no seu endereço eletrônico http://www.mat.ufpb.br/doutorado.

11. DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO/RECURSOS E PRAZOS

11.1 Será garantido ao(à) candidato(a) o direito de entrar com pedido de reconsideração do resultado em cada etapa de caráter 
eliminatório/classificatório do processo seletivo, obedecendo aos prazos estabelecidos no cronograma (item 5).

11.2 Será garantido ao(à) candidato(a) o direito de entrar, no prazo máximo de 03 (três) dias, com recurso do resultado final do 
processo seletivo, conforme cronograma,

11.3 Os pedidos de reconsideração e/ou de recurso deverão ser encaminhados à coordenação do PAPGM para o e-mail 
doutorado@mat.ufpb.br, conforme ANEXO VI deste Edital;

11.3.1 Os pedidos de reconsideração serão julgados pela comissão de seleção.

11.3.2 Os recursos serão julgados pelo Colegiado do PAPGM.

11.4 Não serão aceitos pedidos de reconsideração e/ou recurso fora dos prazos estabelecidos no cronograma (item 5). 

11.5 Os resultados dos pedidos de reconsideração e/ou recurso serão divulgados no mural da secretaria do PAPGM e no seu 
endereço eletrônico, em data e hora previamente estabelecidas.

12. DO RESULTADO FINAL

A divulgação do resultado final do processo seletivo, com os nomes dos candidatos aprovados e classificados em ordem 
decrescente das médias finais obtidas no certame, será feita em duas listas: uma apresentando os candidatos aprovados em ampla 
concorrência e outra com os candidatos aprovados nas vagas destinadas às ações afirmativas.



13. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os candidatos, bem como o bolsista selecionado neste processo seletivo, também estão sujeitos a todas as 
exigências apresentadas no Anexo I da Portaria N0 086 de 03 de Julho de 2013 que regulamenta o Programa Nacional de Pós – 
Doutorado - PNPD. Os casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso.

Endereço eletrônico do Programa: http://www.mat.ufpb.br/doutorado

Casos omissos serão tratados pela Comissão de Seleção sem prejuízo do proclamado processo de seleção.

Comissão de Seleção:

Prof. Dr. Alberto Masayoshi Faria Ohashi

Prof. Dr. Everaldo Souto de Medeiros

Prof. Manassés Xavier de Souza

João Pessoa, 22/10/2018.



ANEXO I

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

_____________________________________________________ vem requerer a V. Sª. inscrição no 

Processo de Seleção de Bolsista de Pós-Doutorado do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) da 

CAPES, no Programa Associado de Pós-Graduação em Matemática UFPB/UFCG (PAPGM).

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Cidade, _____ de ____________ de _____

____________________________________________________

Requerente



ANEXO II

Área de Concentração e Linhas de Pesquisa do PAPGM

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Matemática

LINHAS DE PESQUISA: Análise, Álgebra, Geometria, Geometria/Topologia e Probabilidade.

TOTAL DE VAGAS: 1 (uma)



ANEXO III

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO BOLSA PÓS-DOUTORADO (PNPD)

1. Dados pessoais

Nome Completo: 

Sexo: (   ) M (   ) F Data nascimento:_____/______/_______

Naturalidade: ____________________Nacionalidade: _____________________

Filiação: Pai_______________________________________________________

Mãe:_____________________________________________________________

RG/RNE:_____________Emissor: _________ Data emissão: ________________

Título: ___________ Seção: ___________ Zona: ______________________

CPF: ____________ Reservista:___________Emissão:__________________

Passaporte: _______________ País emissor: _________

Link do Curriculo Lattes: _____________________________________________

2. Endereço Residencial

Rua/Av.:______________________________________________________

Bairro: _______________Cidade: _____________ UF: ________

CEP: ________________Fone (     )_____________

E-mail: ____________________________________

3. Informações acadêmicas:

Doutorado:______________________

Instituição: ______________________ Ano: ___________

Mestrado:______________________

Instituição: ______________________ Ano: ___________

4. O candidato exerce alguma atividade profissional? (   ) sim   (   ) não
Função: _
Instituição: _
Endereço completo: _

5. Informações complementares:_____________________________________________________



ANEXO IV

CARTA DE ACEITAÇÃO DE SUPERVISÃO

Eu, _____________________________________________________, atesto que supervisionarei o 

candidato ___________________________________________________ e colaborarei para o 

desenvolvimento do projeto de pesquisa proposto durante o Estágio Pós-Doutoral, caso o candidato seja 

aprovado no Processo de Seleção de Bolsista de Pós-Doutorado do Programa Nacional de Pós-Doutorado 

(PNPD) da CAPES, no Programa Associado de Pós-Graduação em Matemática UFPB/UFCG (PAPGM).

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

João Pessoa, _____ de ____________ de _____

____________________________________________________

Requerente (Professor Supervisor)



ANEXO V

AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

CRITÉRIOS AVALIATIVOS PONTUAÇÃO MÁXIMA PONTUAÇÃO OBTIDA

Vinculação das atividades do Projeto de Pesquisa um dos temas de pesquisa, 
supervisionado por um dos professores credenciados ao PPGMAT.

Até 4,0 (quatro) pontos

Estrutura e consistência teórico-metodológica Até 3,0 (três) pontos

Relevância e exequibilidade do plano Até 3,0 (três) pontos

AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES

CRITÉRIOS AVALIATIVOS PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO OBTIDA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA (QUALIS 
MATEMÁTICA/ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE)

Artigos publicados em periódicos QUALIS A1 2,0 ponto cada

Artigos publicados em periódicos QUALIS A2 1,3 ponto cada

Artigos publicados em periódicos QUALIS B1 0,8 ponto cada

Artigos publicados em periódicos QUALIS B2 0,7 ponto cada

Artigos publicados em periódicos QUALIS B3 0,6 ponto cada

Artigos publicados em periódicos QUALIS B4 0,5 ponto cada

Artigos publicados em periódicos QUALIS B5 0,4 ponto cada

Artigos publicados em periódicos QUALIS C 0,2 ponto cada

Pontuação da produção científica: ______ pontos

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Magistério Superior na área 0,2 por semestre

Orientação de tese de doutorado 0,8 ponto cada

Co-orientação de tese de doutorado 0,4 ponto cada

Orientação de dissertação de mestrado 0,4 ponto cada

Co-orientação de dissertação de mestrado 0,3 ponto cada

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso de graduação 0,2 ponto cada

Orientação de Monitoria, Iniciação Científica ou Extensão 0,2 ponto cada

Pontuação da experiência profissional: _______ pontos

Pontuação total: _______ pontos



ANEXO VI

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE RECONSIDERAÇÃO/RECURSO

Eu, ________________________________________________________________________, CPF número 

_____________________, venho nesta data solicitar revisão do resultado da ________________________

_______________________________________________ referente ao Edital __________ do Programa 

Associado de Pós-Graduação em Matemática UFPB/UFCG (PAPGM) do Centro de Ciências e Exatas e da 

Natureza da Universidade Federal da Paraíba. Segue a fundamentação deste pedido: (descreva a base do seu 

recurso utilizando as resoluções pertinentes desta Universidade) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Nestes termos, pede deferimento. 

João Pessoa, ____ de _________________ de 2018

____________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a)


