ANEXO 1
CRONOGRAMA
ETAPA
Lançamento do edital
Inscrições
Resultado preliminar das inscrições
Interposição de recurso contra resultado preliminar
das inscrições
Resultado da interposição de recursos contra o
resultado preliminar das inscrições
Resultado definitivo das inscrições
Resultado preliminar da seleção
Interposição de recurso contra o resultado preliminar
da seleção
Resultado da interposição de recurso contra o
resultado preliminar da seleção
Resultado final da seleção
Previsão de implantação da bolsa

PRAZO
11/06/2019
13/06/2019 até 23/06/2019
26/06/2019
28/06/2019
24/07/2019
24/07/2019
24/07/2019
26/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
Agosto/2019

ANEXO 2

ANEXO 3
Formulário de inscrição para o Edital XX/2019 – PPGET/IFCE – Campus Fortaleza
SELEÇÃO DE BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO (PNPD/CAPES)
1. PERFIL DO CANDIDATO (Conforme item 2.2)
( ) brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem vínculo
empregatício;
( ) estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício;
( ) docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino superior
ou instituições públicas de pesquisa.
2. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME:_________________________________________________________________________
RG:____________________ ÓRGÃO EXPEDIDOR: ________ CPF:_______________________
DATA DE NASCIMENTO:_________________ ESTADO CIVIL: ________________________
NATURALIDADE:_____________________ NACIONALIDADE:_________________________
Nº PASSAPORTE (CANDIDATOS ESTRANGEIROS):__________________________________
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:___________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Telefone: ___ (___)______________ e-mail:____________________________________________
3. FORMAÇÃO ACADÊMICA
CURSO DE GRADUAÇÃO:________________________________________________________
INSTITUIÇÃO DA GRADUAÇÃO:__________________________________________________
ANO DE CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO:________________________
CURSO DE MESTRADO:________________________________________________________
INSTITUIÇÃO DA MESTRADO:__________________________________________________
ANO DE CONCLUSÃO DA MESTRADO:___________________________
CURSO DE DOUTORADO:________________________________________________________
INSTITUIÇÃO DA DOUTORADO:__________________________________________________
ANO DE CONCLUSÃO DA DOUTORADO:___________________________
Local e data: ________________________ , ____/____/_____
Assinatura do candidato(a):__________________________________________________

ANEXO 4
Formulário de inscrição para o Edital 01/2019 – PPGET/IFCE – Campus Fortaleza
SELEÇÃO DE BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO (PNPD/CAPES)
Quadro de critérios de avaliação para Etapa 2 – Avaliação do Currículo
PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Pontuação
por Item

Pontuação
Máxima

Segundo
equação

500

Segundo
equação

300

Livros publicados com ISBN

20

80

Capítulos de livros publicados com ISBN

5

20

Trabalhos publicados em eventos (completos)

6

30

2

10

6

18

4

8

Orientações de Doutorado (concluído ou em
andamento)

6

12

Orientações de Mestrado (concluído ou em andamento)

4

8

Âmbito Geral
Artigos em periódicos - Qualis: A1 a B1
50 × (A1×1 + A2×0,85 + B1×0,70)
Quantidade de artigos Qualis A1, A2, B1, respectivamente,
publicados ou aceitos para publicação em periódicos
nacionais/internacionais no período de 2014 a 2019; A
classificação Qualis de cada periódico deve ser a relativa à área
selecionada pelo (a) candidato na inscrição.
Artigos em periódicos - Qualis: B2 a C
50 × (B2×0,55 + B3×0,40 + B4×0,25 + B5×0,1 +
Cx0,05)
Quantidade de artigos Qualis B2, B3, B4, B5 e C
respectivamente, publicados ou aceitos para publicação em
periódicos nacionais/internacionais no período de 2014 a 2019;
A classificação Qualis de cada periódico deve ser a
relativa à área selecionada pelo(a) candidato na
inscrição.

Trabalhos publicados em eventos (resumos expandidos
e resumos simples)
Coordenação de Projetos de pesquisa, extensão
ou desenvolvimento tecnológico.
Organização de eventos científicos e/ou
tecnológicos – somente coordenação de
evento

Pontuação
pretendida

Orientações de Especialização (concluído ou em
andamento)

2

6

Orientações de Graduação (TCC) (concluído
ou em andamento)

1

20

2

12

20

20

Âmbito da Inovação

-

-

Patentes depositadas com número do registro (em
qualquer período)

20

200

Registro de softwares/cultivares protegidos com
número do processo

20

200

Desenho industrial/marca registrada/topografia de
circuito
integrado com número do registro

20

200

-

1644

Orientações de iniciação científica (ICs), tecnológica
(IT), à
docência (ID) e alunos voluntários em pesquisa
cadastrados e iniciação científica Jr. Orientações de
outra natureza: pós-doutorado, desenvolvimento
científico regional, desenvolvimento tecnológico
industrial, inovação tecnológica industrial, extensão e
apoio técnico (Pós-Doc, DCR, DTI, ITI, EXP, ATP)
Bolsista de produtividade em pesquisa por instituições
de fomento nacionais que tenha completado, no
mínimo, 1 (um) ano de bolsa.

PONTUAÇÃO BRUTA TOTAL

Local e data: _____________________, _____ / ____ / _____
Assinatura do candidato(a):___________________________________

ANEXO 5
Quadro de critérios de avaliação para Etapa 3 – avaliação do projeto de pesquisa
A
B
C
D

CRITÉRIO
Fundamentação e mérito técnico-científico do projeto
Relevância e contribuição do projeto de pesquisa para o programa
Coerência entre o Projeto de Pesquisa e a proposta da linha de
pesquisa/área de concentração a que foi submetido
Contribuição do projeto para a formação de recursos humanos no
âmbito da pós-graduação
PONTUAÇÃO BRUTA TOTAL

PONTUAÇÃO
0 até 10
0 até 10
0 até 10
0 até 10
0 até 40

ANEXO 6
FORMULÁRIO MODELO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
(Apenas modelo. Não utilize como impresso)

Eu,
(nome de candidato(a))
, CPF/PASSAPORTE
(nº )
, que busca através
do Edital 01/2019 – PPGET/IFCE – Campus Fortaleza a contemplação de cota de bolsa de pósdoutorado PNPD/CAPES para o Programa de Pós-graduação em Engenharia de Telecomunicações
(PPGET), venho interpor recurso contra (indicar o resultado conforme cronograma).
Os argumentos com os quais contesto o referido resultado são:

Fortaleza, ____ / ____ / ________.
________________________________
Assinatura do Candidato

