
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS 
 

 O Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos 
(PPGCTA) da Universidade Federal de Santa Maria seleciona BOLSISTA 
PNPD/CAPES. A duração da bolsa será de quatro meses, podendo ser 
renovada por até 12 meses. 
 
Requisitos exigidos para a inscrição do candidato:  
 
I – possuir o título de doutor, 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; 
II – não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 
III  – inscrever-se em uma das seguintes modalidades: 
a) brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, 
sem vínculo empregatício; 
b) estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício; 
c) docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de 
ensino superior ou instituições públicas de pesquisa, exceto na UFSM. 
 
Professores substitutos poderão ser aprovados na modalidade “a” do item III, 
sem prejuízo de suas atividades de docência, após análise e autorização do 
Programa de Pós-Graduação. 
 
 Os candidatos devem apresentar um perfil que os qualifique a participar de 
projetos em uma das linhas de pesquisa do PPGCTA-UFSM. Os seguintes 
itens serão considerados na avaliação dos candidatos: 
a) apresentar título de doutor preferencialmente na área de Ciência de 
Alimentos (classificação de área CAPES); 
b) experiência prévia no desenvolvimento de projetos na temática do projeto 
apresentado; 
c) produção científica qualificada na área de Ciência de Alimentos; 
d) qualidade científica, viabilidade e grau de articulação do projeto proposto 
com as linhas de pesquisa e projetos em andamento no PPGCTA-UFSM.  
  

 Os candidatos deverão realizar sua inscrição na secretaria do PPG 

em Ciência e Tecnologia dos Alimentos (sala 3135A, prédio 42, campus 

Camobi, UFSM, Santa Maria, RS, 97105-900) até o dia 26 de julho de 2017, 

preenchendo a ficha de inscrição e apresentando os seguintes documentos: 

1) Ficha de inscrição (anexo 1 deste edital) 
2) Projeto de pesquisa em uma das linhas de pesquisa do PPGCTA-UFSM, 
com duração de 16 meses. 



2) Curriculum Vitae, nos moldes da plataforma Lattes (CNPq) ou, se 
estrangeiro, conforme o anexo 2 deste edital. 
3) Cópia dos históricos escolares de graduação e pós-graduação. 
4) Cópia do diploma de Doutorado. 
5) Cópia do RG e CPF ou do passaporte e visto de permanência no país 
6) O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço 
residencial no exterior no momento da submissão da candidatura. 
7) O candidato com vínculo empregatício deverá apresentar comprovação de 
afastamento da instituição de origem, por período compatível com o prazo de 
vigência da bolsa. 
 
Linhas de pesquisa do PPGCTA-UFSM: 
- Alimentos e Nutrição 
- Ciência e Tecnologia de Carnes e Derivados 
- Ciência e Tecnologia de Leite e Derivados 
- Processamento e Análise de Vinhos e outras Bebidas Alcóolicas 
- Qualidade de Alimentos 
 
 O processo de seleção consistirá na análise do currículo Lattes e 
avaliação do projeto de pesquisa, e será realizado por uma comissão formada 
por Docentes do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia dos 
Alimentos. O(s) candidato(s) pré-selecionado(s) será(ão) chamado(s) para 
entrevista a ser realizada no dia 02 de agosto de 2017.  
 

 
Tatiana Emanuelli 
Coordenadora do PPGCTA 



ANEXO 1 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA PNPD 
 
Nome completo: 
CPF:  
RG: 
Data de nascimento: 
Estado civil: 
Possui vínculo empregatício?     (    ) Não     (   ) Sim    
Local e modalidade de contrato de trabalho: 
__________________________________________ 
 
Endereço: 
 
E-mail: 
Telefone: 
 
Marcar a modalidade de inscrição: 
(   ) 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 instituição 
de ensino superior ou instituição pública de pesquisa, exceto na UFSM. 



ANEXO 2 
 

 



 


