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CHAMADA DE PROPOSTAS PARA BOLSAS PNPD. 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Alimentos da 

Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e, torna pública a Chamada 

de seleção de bolsas PNPD (Plano Nacional de Pós-Doutorado), faz saber que: 

I - Estarão abertas, as inscrições para propostas visando a concessão de duas bolsas do Plano 

Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) no Programa de Pós-Graduação em Ciências dos 

Alimentos. As propostas deverão ser encaminhadas à secretaria do Programa das 8 h do dia 25 

de outubro às 18 h do dia 01 de novembro de 2016. 

II. Os proponentes devem ser professores permanentes do Programa de PG em Ciência dos 

Alimentos, sem responsabilidade de bolsa em vigor, e cada proponente pode apresentar uma 

única proposta prevendo a utilização de uma bolsa. 

III. As propostas serão avaliadas por uma Comissão, designada pela Coordenadora do 

Programa, que elaborará uma lista de classificação das propostas, em ordem decrescente, 

conforme os critérios abaixo: 

1. Qualidade das propostas considerando-se a aderência aos objetivos e às linhas de 

pesquisa do programa. As propostas deverão incluir pesquisa, ensino e orientação. Será 

considerado o número de professores e estudantes do Programa envolvidos e o potencial 

de aumento da inserção internacional do PPGCAL. 

2. Qualificação do proponente, em termos de produção científica e orientações concluídas, 

especialmente publicação de artigos em periódicos classificados como A1, A2 ou B1. 

3. Disponibilidade comprovada de meios para realização da proposta, devendo ser anexada 

à proposta comprovante de concessão dos recursos. 

4.  Contribuição para o desenvolvimento equilibrado das linhas e projetos de pesquisa do 

Programa. 

 

IV. A Comissão divulgará os resultados a partir do dia 07 de novembro de 2016 para imediata 

implementação. 

 

Florianópolis, 24 de outubro de 2016. 

 

Ana Carolina de Oliveira Costa/Coordenadora 
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