UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ /
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI/MCT
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA PARA O
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOLOGIA
CONVÊNIO UFPA/MPEG

O Programa de Pós-Graduação em Zoologia (PPGZool) do convênio
Universidade Federal do Pará (UFPA) e Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) abre
inscrições para a Seleção de bolsistas de Iniciação Cientifica (IC) Graduação.
O Programa de IC UFPA/MPEG é voltado para estudantes regularmente
matriculados em cursos de graduação da UFPA, campus de Belém, e tem como objetivos
principais:
• Despertar vocação científica e incentivar novos talentos potenciais entre
estudantes de graduação;
• Propiciar à instituição um instrumento de formulação de política de iniciação à
pesquisa para alunos de graduação;
• Estimular uma maior articulação entre graduação e pós-graduação;
• Contribuir para a formação de recursos humanos à pesquisa;
• Contribuir de forma decisiva para reduzir o tempo médio de permanência dos
estudantes na pós-graduação;
• Estimular pesquisadores produtivos a envolverem estudantes de graduação nas
atividades científica e tecnológica;
• Proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem
de técnicas e métodos de pesquisa, bem como, estimular o desenvolvimento do pensar
cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto
com os problemas de pesquisa.

1. Requisitos para inscrição:
• Ser estudante regularmente matriculado(a) no curso de graduação de Ciências
Biológicas ou Oceanografia da Universidade Federal do Pará;
• Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes;

• Ter disponibilidade e dedicar-se à, no mínimo, 20 horas semanais para atividades
de pesquisa;
• Não possuir, no período de vigência da bolsa, vínculo empregatício ou qualquer
outra modalidade de bolsa.

2. Documentos necessários para inscrição:
O candidato apresentará à Secretaria do Programa os seguintes documentos (não
encadernar):
• Formulário de inscrição preenchido (modelo próprio disponibilizado no website
do PPGZool – http://ppgzool.propesp.ufpa.br);
• Cópia da cédula de identidade (ou outro documento de identidade válido no
território nacional) e CPF;


Cópia impressa do histórico escolar modelo SIGAA-UFPA.

• Declaração do candidato aceitando a condição de dedicação/disponibilidade, de
no mínimo 20h/semanais, aos estudos, com ciência do futuro orientador (modelo próprio
– Anexo I);
• Comprovante de matrícula no curso de graduação em Ciências Biológicas ou
Oceanografia (UFPA);
• Plano de trabalho que será desenvolvido pelo candidato no período da bolsa:
uma cópia impressa e uma cópia digital. O plano deverá ter, no máximo, 05 páginas e
deverá conter obrigatoriamente os seguintes itens: Título; Nome do candidato e do futuro
orientador; Introdução (com Objetivos, Hipóteses e metas); Material e Métodos;
Cronograma e Referências Bibliográficas;
• Carta de aceite do orientador onde deve constar que o orientador proverá recurso
e estrutura para a execução do plano de trabalho (modelo próprio – Anexo II). O
orientador deverá, obrigatoriamente, ser docente do PPGZool (ver regras de
credenciamento abaixo);
• Uma cópia impressa do currículo Lattes, devidamente comprovado (com
comprovantes impressos de toda a produção científica e atividades acadêmicas referentes
ao último quinquênio);
• Tabela de pontuação de currículo devidamente preenchida (modelo próprio
Anexo III).

3. Critérios para seleção:
Serão disponibilizadas dez (10) vagas.
A aprovação do candidato depende da homologação da inscrição (checagem da
documentação apresentada), das avaliações do Plano de Trabalho (Etapa 1) e da análise
de currículo (Etapa 2).
Etapa 1: Análise do Plano de Trabalho. A análise do Projeto será realizada por
três doutores especialistas na área (podendo esta consistir de uma entrevista com cada
candidato). Será aprovado para a Etapa 2 o candidato que obtiver média igual ou superior
a sete (7) no Plano de Trabalho. A média será calculada levando-se em conta a nota
atribuída pelos três avaliadores.
Etapa 2: Análise de Currículo. Os candidatos aprovados na Etapa 1 serão
ranqueados comparativamente através da análise de currículo para fins de preenchimento
das vagas ofertadas no presente edital. Os currículos serão avaliados com base na tabela
de pontuação apresentada pelo candidato. Itens não comprovados não serão computados.

4. Calendário:
Período de inscrição: 29 de agosto a 05 de setembro de 2016.
Avaliação do projeto e Análise de Currículo: 06 a 09 de setembro de 2016.

5. Implementação das Bolsas
O valor mensal da bolsa de IC-Graduação será de R$ 400,00 (quatrocentos reais,
seguindo a Tabela de Valores de Bolsas no País sugerida pelo CNPq: http://cnpq.br/nopais). As bolsas terão duração máxima de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do
Instrumento de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro – ICAAF a ser firmado entre
o Docente/Proponente e a FAPESPA, cuja previsão de assinatura é dia 02/09/2016.

6. Obrigações do bolsista
• Os contemplados com bolsa devem enviar o Termo de Aceite de Bolsa até o dia
quinze (15) do mês de indicação, sob pena de não fazer jus ao valor da bolsa no referido
mês;
• Participar de simpósios, encontros, congressos, apresentando os resultados
obtidos;

• Fazer referência à sua condição de bolsista, indicando o órgão financiador da
bolsa (FAPESPA) em todas as publicações e trabalhos apresentados decorrentes do
projeto de pesquisa;
• Executar o plano de trabalho individual definido pelo orientador e ser avaliado
sobre seu desempenho a qualquer tempo quando solicitado.
• Apresentar os resultados de sua pesquisa em um relatório anual obrigatório;
• Apresentar os resultados de sua pesquisa durante seminário institucional da
FAPESPA em data ainda a ser definida.
• Apresentar mensalmente relatório das atividades e metas realizadas;
• Devolver ao órgão financiador, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s)
recebida(s) indevidamente, caso algum item dos seus requisitos seja desrespeitado;

7. Habilitação dos docentes para participar da seleção
Para a participação no edital cada professor terá que atender todos os seguintes
requisitos:
• Pertencer ao quadro permanente do PPGZool.
• Ter publicado ou comprovado o aceite para publicação de pelo menos seis
artigos em revista indexada Qualis B2+ de acordo com a classificação da Capes (no
período de 2013 até o momento);
• Ter aluno (mestrado ou doutorado) regularmente matriculado no PPGZool;
• Ter ministrado disciplina nos 12 (doze) últimos meses;
• Ter participado de no mínimo 50% (cinquenta) das reuniões do colegiado
PPGZool nos 12 (doze) últimos meses.
• Ter participado de no mínimo uma comissão no PPGZool nos últimos quatro
anos.
Cada professor poderá ter, no máximo, dois bolsistas aprovados. Caso tenha um
número maior que esse dentre os classificados (após a Etapa 2 do processo de seleção),
somente serão aprovados os dois primeiros, os demais serão automaticamente eliminados
do processo seletivo.
Excepcionalmente, no caso de o número de bolsistas aprovados ser menor do que
o número de vagas disponibilizadas, será permitido mais que dois bolsistas por professor.

8. Inscrições/informações adicionais:

O PPGZool possui duas secretarias ativas, uma no campus principal da UFPA e
outra no campus de pesquisa do MPEG. Ambas estão igualmente aptas a prover
informações acerca desta proposta e do Programa Institucional de Bolsas Iniciação
Científica (PIBIC-PPGZOOL-UFPA-MPEG), além de receber as inscrições para ICGraduação.
• Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Biológicas, Secretaria do
PPGZool, Av. Augusto Corrêa 01, Campus Guamá, Guamá, Belém, Caixa postal 479,
CEP: 66075-110. Tel.: (091) 3201-8413. E-mail: pogzoologia@gmail.com
• Museu Paraense Emílio Goeldi, Campus de Pesquisa, Coordenação de Zoologia,
Secretaria do Programa de Pós-graduação em Zoologia, Av. Perimetral, 1901/1907 Terra Firme, Caixa Postal 399, CEP: 66017-970, Belém, Pará, Brasil. Tel.: (091) 32176100, Fax: (091) 3274-1615. E-mail: pgzool@museu-goeldi.br

9. Recurso
Recursos solicitando vistas às fichas de avaliação e contestações ao resultado final
deste Edital poderão ser solicitados via correspondência eletrônica em até dois dias úteis
após a divulgação dos resultados deste Edital. Em caso de deferimento, outros candidatos
poderão interpor recurso em até dois dias úteis após a divulgação do deferimento.

10. Disposições gerais
Os casos omissos no presente Edital serão avaliados e resolvidos pelo Colegiado
de curso do PPGZool.
Belém, 29 de agosto de 2016

Dr. Leandro Juen
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Zoologia
Universidade Federal do Pará
Museu Paraense Emilio Goeldi

ANEXO I

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ /
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI/MCT
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA PARA O
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOLOGIA
CONVÊNIO UFPA/MPEG

Declaração do canditado(a)
Eu, __________________________________________________________________,
comprometo me dedicar e disponibilizar no mínimo 20 horas semanais para as atividades
propostas no meu Plano de Trabalho. Comprometo-me a: não ter vínculo empregatício,
nem outros trabalhos universitários remunerados, como monitoria, estágios, bolsa de
extensão, entre outros, cumprindo carga horária mínima de quatro horas semanais; manter
atualizado, junto ao coordenador do projeto todos os dados pessoais e acadêmicos;
entregar o relatório mensais de atividades; o relatório final; apresentar os resultados do
projeto no Evento organizado pela FAPESPA.
Caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima não sejam cumpridos,
comprometo-me a devolver a FAPESPA, em valores atualizados, as mensalidades
recebidas indevidamente.
Belém/PA, xxx de xxx de 2016

Nome do candidato
Eu orientador do candidato acima, me comprometo a ficar responsável para que o
mesmo execute todas as atividades acima descritas.

ANEXO II

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ /
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI/MCT
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA PARA O
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOLOGIA
CONVÊNIO UFPA/MPEG

Indicação de Professor(a) Orientador(a)

Eu, ____________________________________, professor(a)/orientador(a)
credenciado(a) pelo programa de Pós-graduação em Zoologia do Convênio
Universidade Federal do Pará e Museu Paraense Emílio Goeldi, concordo
em orientar o(a) candidato(a) _____________________________, desde
que o(a) mesmo(a) seja aprovado(a) no processo seletivo, respeitando a
ordem de classificação e o número de vagas disponibilizadas por mim no
edital de seleção. Além disso, me comprometo a prover recursos e estruturas
para a execução do plano de trabalho.
Declaro conhecer e concordar com as normas fixadas nesse edital de seleção,
e assumo o compromisso de entregar relatórios mensais e anuais do projeto.
Declaro estar ciente caso o projeto for cancelado, deverão ser apresentados
os dados parciais das atividades desenvolvidas.
Belém/PA, xxx de xxxxx

___________________________________________
Dr.

de 2016

ANEXO III

Programa de Pós-graduação em Zoologia
Processo Seletivo de Iniciação Científica 2016
CURRICULUM VITAE

Candidato (a):

CPF:
Pontuação do Curriculum vitae

Indicadores

Preencher
Pontuação
Máxima

Qtd
1.
Indicadores de Produção Científica e Tecnológica
1.1. Artigo publicado em periódico científico reconhecido pela CAPES (Biodiversidade)
1.1.1. Qualis A1, A2, B1 ou B2
12,0
1.1.2. Qualis B3, B4 ou B5
10,0
1.1.3. Qualis C ou sem qualis
7,0
1.2. Resumo simples publicado em anais de eventos científicos
3,0
regionais (1 pg.)
1.3. Resumo simples publicado em anais de eventos científicos
6,0
nacionais/internacionais (1 pg.)
1.3. Resumo expandido publicado em anais de eventos científicos
5,0
regionais (até 3 pgs.)
1.3. Resumo expandido publicado em anais de eventos científicos
10,0
nacionais/internacionais(até 3 pgs.)
1.4. Artigos ou notas publicados em jornais ou revistas pertinentes à
0,5
área
1.5. Outros tipos de publicações (cartilha, informes técnicos e
0,5
científicos)
Total do Item 1
2.
Indicadores de atividades Acadêmicas
2.1. Estágio voluntário (somatório > 1 ano, por ano de estágio até 4
8,0
anos)
2.2. Estágio ou Iniciação Científica com bolsa (pelo menos 6 meses)
20,0
2.3. Curso de curta duração (entre 30 e 180h) (1 ponto por curso)
2,0
2.4. Monitor de disciplina de graduação (a cada seis meses), até 3
5,0
monitorias
2.5 Participação em Seminários, Congressos, Simpósios ou Similares
3,0
Regionais (até 3)
2.6 Participação em Seminários, Congressos, Simpósios ou Similares
6,0
Nacionais (até 3)
Total do Item 2
3.
Índice de aproveitamento das atividades acadêmicas
3.1 Número de semestres cursados (2 ponto por semestre)
3.2 Coeficiente de desempenho acadêmico: Média Geral
3.2.1. De 90 à100
3.2.2. De 80 à 89,9
3.2.3 Abaixo de 80
Total do Item 3

Não
preencher*

Total Qtd Total

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

12,0
6,0
4,0
2,0
0,0

Pontuação Final (soma dos três itens)
* para uso exclusivo da comissão de seleção do PPGZOOL
Para a classificação quanto ao Qualis (Área Biodiversidade) de revistas científicas consultar o site :
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/ConsultaPeriodicos.faces

