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Documentos a serem enviados à Comissão de Seleção Interna no PPGCF – UFG  

 
Os doutorandos interessados em concorrer ao PDSE deverão enviar a seguinte 
documentação em PDF por e-mail para a seleção prévia no PPGCF até o dia 05 de 
fevereiro de 2018 para o Presidente da Comissão – Prof. Luiz Carlos da Cunha 
(lucacunha@gmail.com) ou para a Secretaria do Programa – Fernanda Bellato 
(fernandabellato@gmail.com):  

1) Curriculum Vitae atualizado, extraído da plataforma Lattes; 

2) Carta do(a) orientador(a) brasileiro(a), devidamente datada e assinada e em papel timbrado da 
instituição de origem, com a previsão de defesa da tese, justificando a necessidade do estágio e 
demonstrando interação técnico-científica com o coorientador no exterior para o desenvolvimento 
das atividades propostas. Deve informar o prazo regulamentar do aluno para defesa da tese, bem 
como a compatibilidade dos créditos já obtidos no doutorado com a perspectiva de conclusão em 
tempo hábil, após a realização do estágio no exterior; 

3) Carta do(a) coorientador(a) no exterior, devidamente datada e assinada e em papel timbrado 
da instituição, aprovando o plano de pesquisa com a identificação do título projeto e informando o 
mês/ano de início e término do estágio no exterior, de forma a se compatibilizar com o prazo 
definido pela IES brasileira; 

4) Currículo resumido do(a) coorientador(a) no exterior, o qual deve ter produção científica e/ou 
tecnológica compatível e a titulação mínima de doutorado; 

5) Cópia do RG se brasileiro(a) ou visto permanente no Brasil, caso estrangeiro(a); 

6) Registo ORCID que fornece um identificador único voltado para a área acadêmica e de 
pesquisa (pode ser obtido no site https://orcid.org/).  

6) Plano de estudos, em português, com, no máximo, 15 páginas, com cronograma do plano de 
atividades, incluindo a infraestrutura experimental ou laboratorial específica. Deve seguir as 
normas da ABNT e conter, obrigatoriamente, os itens abaixo:  

 

a) Título;  

b) Introdução e justificativa, apresentando a atualidade e relevância do tema;  

c) Objetivos, com definição e delimitação clara do objeto de estudo;  

d) Metodologia a ser empregada;  

e) Cronograma das atividades;  

f) Contribuição do plano de estudos para a promoção do ensino, formação e aprendizagem, quando o 
caso;  

g) Potencial para o aumento da rede de pesquisa e educação, com novas técnicas e parcerias, além de 
ampla divulgação dos resultados, quando o caso;  

h) Relevância para o desenvolvimento científico e tecnológico da área no Brasil no médio e longo prazos;  

i) Relevância para o desenvolvimento econômico e de bem-estar social do Brasil no médio e longo 
prazos, quando o caso;  

j) Se o plano de estudos prevê/atende às normativas éticas nacionais e internacionais, quando relevante.  

k) Justificativa para a escolha da IES de destino e coorientador no exterior.  

l) Referências bibliográficas. 
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7) Termo de Aprovação e de Responsabilidade devidamente preenchido e assinado pelo 
orientador (formulário em anexo).  
 
 A Comissão de Seleção Interna no PPGCF – UFG levará em consideração os 
seguintes aspectos no processo de seleção e classificação das candidaturas (Item 5.2.6 
do edital N°47/2017):  
 

a) Atendimento aos requisitos do candidato na data prevista da seleção;  
b) Adequação da documentação apresentada pelo candidato às exigências deste Edital;  
c) A sua plena qualificação, mediante aprovação no exame de qualificação, ou equivalente, com 
comprovação do desempenho acadêmico e potencial científico para o desenvolvimento dos 
estudos propostos no exterior;  
d) Pertinência do plano de pesquisa no exterior com o projeto de tese e sua exequibilidade 
dentro do cronograma previsto;  
e) Adequação da instituição de destino e a pertinência técnico-científica do coorientador no 
exterior às atividades a serem desenvolvidas. 

 
 
 
Goiânia, 25/01/2018 
 
 
 

 
Prof. Dr. Luiz Carlos da Cunha 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas – FF/UFG 
 
 
 
 
 
 
Comissão de Seleção Interna (Portaria PPGCF 001/2018): Prof. Luiz Carlos da Cunha 
(Presidente); Prof. Flávio Marques Lopes; Prof. José Realino de Paula e Doutoranda 
Lanussy Porfírio de Oliveira. 
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