Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Fisiologia e Farmacologia
Critérios de seleção de supervisor de residente Pós-doutoral PNPD

Elegibilidade
1- Ser orientador permanente do Programa
2- Ter projeto aprovado de Pesquisa com financiamento de agência de fomento ou taxa de
bancada de Bolsa de Produtividade do CNPq tipo 1.
3- Estar orientando estudantes no Programa.
4- Não estar supervisionando outros bolsistas PNPD deste curso ou de outro programa de Pósgraduação da UFMG.
Seleção (100 pontos)
1- Produtividade do proponente do Projeto (60 pontos)
Neste item serão avaliados a Produtividade do proponente ao longo dos últimos 5 anos, de
acordo com:
- Produção científica e tecnológica
- Produção representativa (Total de 5 trabalhos selecionados pelo Pesquisador como
representativos da Produção científica, preferencialmente com aluno).
- Captação de recursos financeiros em Projetos de Pesquisa de agências de Fomento.
2- Envolvimento com o Programa de Pós-graduação- (40 pontos)
Neste item será avaliado o envolvimento do proponente ao longo dos últimos 2 anos,:
- o número de estudantes do proponente matriculados no Programa (como orientador
principal)
- participação e/ou coordenação de disciplinas (ofertadas pelo Programa)
- Participação em comissões, órgãos colegiados e outros ítens que possam ser julgados
como importantes pela comissão.
- Importância do Projeto para as linhas de Pesquisa do Programa
- Ações de internacionalização que impactem no Programa de Pós-graduação.
3- Bônus de Intersticio sem ser contemplado por bolsa PNPD do nosso Programa (20 pontos)
Será atribuído um bônus máximo de 20 pontos (saturando em 100 pontos na nota final)
referente ao interstício sem bolsa a ser fracionado em um espaço de tempo de 2 anos (24
meses). Utilizando-se a fórmula (X/24)*20, onde X é o valor de interstício em meses.
Desempate
1- Será priorizado o pesquisador que não possui pós-doc com bolsa (de qualquer fonte) no
laboratório.
2- Será priorizado o pesquisador com maior interstício desde a última vez que supervisionou
bolsista PNPD do nosso Programa.
Submissão de Propostas
A propostas serão submetidas por meio de formulário eletrônico próprio disponível da página
do programa desenvolvido pela comissão.

