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Edital Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) da CAPES 

 
 
O Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia tem uma bolsa no âmbito do Programa 

Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) da CAPES, e, nesse sentido, abre o presente edital.  

Podem inscrever-se para a bolsa os pesquisadores que cumpram as exigências do PNPD,  de  

acordo com  a  Portaria  Nº 086,  de  03  de  julho  de  2013  (disponível  em: 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes).   

As inscrições devem ser realizadas no período de 13 a 24 de março de 2017, na secretaria do 

PEPG em Gerontologia, no horário das 09 às 18 horas, mediante a entrega de cópias dos 

documentos abaixo relacionados.  Após análise da comissão do PEPG em Gerontologia será 

agendada entrevista a ser realizada no dia 30 de março às 16h30. A classificação dos candidatos 

aprovados será realizada por uma comissão aprovada pelo Colegiado do PEPG em Gerontologia, 

sendo os resultados divulgados em nota afixada junto à secretaria do Programa em 31 de março 

de 2017.    A implementação da bolsa se dará de imediato, seguindo a classificação dos 

candidatos, após a divulgação dos resultados.  

 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CANDIDATOS E BOLSISTAS 
 

Do candidato a bolsista exige-se os seguintes documentos: 

I - Carta de encaminhamento incluindo dados pessoais e justificativa de interesse pela bolsa; 

II – possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos avaliados 

pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição 

estrangeira, este deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação; 

III – disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, 

currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e 

tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico, conforme anexo deste edital 

Atender ao Regulamento que segue; 

IV – não ser aposentado ou estar em situação equiparada (comprovar com declaração pessoal e 

cópia de carteira de trabalho ou equivalente para servidor público); 

V – O candidato deverá optar por se inscrever em uma das seguintes modalidades: 

a) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem vínculo 

empregatício; 
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b) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício; 

c) ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino 

superior ou instituições públicas de pesquisa. 

O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço residencial no 

exterior no momento da submissão da candidatura. 

Professores substitutos poderão ser aprovados na modalidade “a” do inciso V, sem prejuízo de 

suas atividades de docência, após análise e autorização do Programa de Pós-Graduação. 

Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso V deverão apresentar comprovação de 

afastamento da instituição de origem, por período compatível com o prazo de vigência da bolsa. 

Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso V não poderão realizar o estágio pós-

doutoral na mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício. 

VI – Projeto de pesquisa em ligação com as linhas de pesquisa e projetos desenvolvidos junto ao 

PEPG em Gerontologia, deverá constar: 

a) Motivos para desenvolvimento do projeto no PEPG em Gerontologia; 

b) Projeto; 

c) Cronograma das atividades atendendo ao prazo de 12 meses. 

 

O resultado aos candidatos à bolsa atenderá os seguintes critérios: 

I. Análise do desempenho acadêmico; 

II. Envolvimento anterior em projetos de pesquisa; 

III. Análise de projeto de pesquisa; 

IV. Entrevista. 

 

Do bolsista exige-se: 

I- elaborar Relatório de Atividades Anual a ser submetido à aprovação do Programa de Pós-

Graduação e encaminhar Relatório Final em até 60 (sessenta) dias após o encerramento da 

respectiva bolsa; 

II– dedicar-se às atividades do projeto; 

III – restituir à CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada a não observância 

das normas do PNPD, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, circunstância alheia a sua 

vontade ou doença grave devidamente comprovada e fundamentada. A avaliação dessas 
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situações fica condicionada à análise e deliberação pela Diretoria Executiva da CAPES, em 

despacho fundamentado. 

 

NORMAS GERAIS E OPERACIONAIS DA CONCESSÃO DE BOLSAS 

A interlocução com a CAPES deverá ser feita apenas por intermédio do Coordenador do 

Programa de Pós-Graduação, respaldado pela Comissão de Pós- Graduação do respectivo 

programa. 

 

É vedado o acúmulo da percepção de bolsa com qualquer modalidade de bolsa de outro 

programa da CAPES, de outra agência de fomento pública, nacional ou internacional, empresa 

pública ou privada, ou ainda com o exercício profissional remunerado, ressalvadas as exceções 

previstas no art. 5º ou expressa permissão em norma específica baixada pela Capes. 

 

Como incentivo ao melhor aproveitamento da dedicação dos bolsistas do PNPD, as Fundações de 

Amparo à Pesquisa (FAP’s), as empresas, os institutos de pesquisa, as instituições de educação 

superior, as fundações universitárias, as organizações não governamentais e outras entidades 

interessadas no PNPD, poderão alocar como contrapartida recursos para passagens e diárias, de 

custeio e de capital para aquisição de máquinas e outros equipamentos, bem como conceder 

auxílios complementares aos bolsistas. 

 

DURAÇÃO DA BOLSA 

Para os bolsistas aprovados nas modalidades “a” e “b” do art. 4º, inciso V, o período de duração 

da bolsa será de doze meses, podendo ser renovada anualmente até atingir o limite máximo de 

60 (sessenta) meses. 

Para os candidatos aprovados na modalidade “c”, do art. 4º, inciso V, o período máximo de 

duração da bolsa será de 12 meses, sem possibilidade de renovação. 

 

SUSPENSÃO DA BOLSA 

A suspensão da bolsa ocorrerá nos seguintes casos: 

I - doença grave que impeça o bolsista de participar das atividades previstas; 

II - realização de atividades relativas ao PNPD no exterior, pelo período máximo de 12 meses, 

caso receba outra bolsa. 
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1º A suspensão pelos motivos previstos no inciso I deste artigo não será computada para efeito 

de duração da bolsa; 

2º A suspensão pelos motivos previstos no inciso II deste artigo será computada para efeito de 

duração da bolsa; 

3º Para o beneficiário que solicitar afastamento temporário para realização de atividades 

relativas ao PNPD no exterior, pelo período máximo de 12 meses, não haverá suspensão dos 

benefícios da bolsa, caso não receba outra bolsa; 

4º Para a beneficiária que solicitar o afastamento temporário das atividades acadêmicas pela 

ocorrência de parto durante o período de vigência do respectivo benefício, não ocorrerá a 

suspensão dos benefícios da bolsa, observada norma específica da CAPES; 

5º É vedada a substituição de bolsista durante a suspensão da bolsa. 

 

 
 

 
Beltrina da Purificação da Côrte Pereira 
 Coordenador do Programa de Estudos  

 Pós-Graduados em Gerontologia 
 

 

 


