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1. Bolsas 

Três (3) bolsas de Iniciação Científica (IC) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), associadas ao projeto de pesquisa aprovado pelo Programa Nacional de Cooperação Acadêmica - PROCAD 

2013, para discentes do curso de graduação em Medicina Veterinária da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (UNIVASF). 

 

2. Valor 

Mensalidade no valor de R$ 400,00 

 

3. Duração 

12 meses, com possibilidade de renovação a critério dos coordenadores do projeto. 

 

4. Tema 

Cadeias Produtivas de Leite: Sanidade Animal e Qualidade de Produtos. O projeto aprovado tem como objetivo 

principal a redução de assimetrias no ensino em nível de Pós-Graduação através do desenvolvimento de uma parceria 

acadêmica entre professores dos Programas de Pós-Graduação em Medicina Veterinária (Universidade Federal de 

Viçosa), em Ciência Animal (Universidade Federal do Paraná, Campus Palotina) e em Ciências Veterinárias no 

Semiárido (Universidade Federal do Vale São Francisco), que possuem atividades científicas em diferentes áreas do 

conhecimento relacionadas a cadeias produtivas de leite, abrangendo: sanidade animal (parasitologia, bacteriologia, 

virologia), epidemiologia, qualidade de leite, e potencial antimicrobiano e probiótico da microbiota lática autóctone em 

sistemas de produção de leite. 

 

 



 

5. Pré-requisitos do candidato 

5.1. Discente regularmente matriculado até o antepenúltimo semestre para conclusão de curso de graduação em uma 

das instituições envolvidas no projeto; 

5.2. Não possuir inadimplência com a CAPES ou outro órgão de fomento à pesquisa nacional; 

5.3. Disponibilidade de atuação em 20 horas semanais; 

 

6. Submissão de candidaturas 

6.1. Encaminhar para a Secretaria de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias no Semiárido até o dia 24/11/2014: 

a) Ofício direcionado ao coordenador local do projeto, solicitando análise da candidatura e indicando professor 

orientador 

- O ofício deve conter os seguintes dados pessoais do candidato: nome completo, CPF, RG, data de 

nascimento, telefones e endereço de e-mail para contato, e informações bancárias; 

- O professor orientador a ser indicado no ofício deve estar listado ao final do presente edital, e indicar no ofício 

a sua concordância com a candidatura; 

b) Currículo, conforme modelo anexo; 

- O Currículo deverá ser comprovado com cópias de publicações e certificados; 

c) Plano de Trabalho com o máximo de 4 páginas, contendo: Identificação, Objetivos, Atividades, Cronograma 

- O Plano de Trabalho deve ser elaborado contemplando as áreas temáticas previstas no projeto de pesquisa 

aprovado 

6.2. Todas as candidaturas encaminhadas serão analisadas, e aquelas que atenderem aos critérios definidos 

anteriormente serão homologadas; 

- Os candidatos cujas candidaturas forem homologadas serão comunicados por email; 

 

7. Seleção 

7.1. O processo de seleção será realizado por uma comissão, composta por pelo menos três (3) professores, todos 

incluídos no projeto; 

7.2. As etapas do processo de seleção serão as seguintes: 

a) Arguição (50%) (conforme calendário ao final desse edital – Seção 10 – Local: Sala da Pós Graduação do Curso 

Ciências Veterinárias no Semiárido  – Data: 27/11/2014 –  14 H); 

b) Análise do currículo (40%); 

c) Análise do plano de trabalho (10%); 

7.3. Após concluídas as etapas do processo de seleção, todos os membros da comissão emitirão notas de 1 a 10 para 

cada candidato; 

a) a nota final de cada candidato será a média das notas emitidas pelos membros da comissão. 

b) os candidatos serão classificados em ordem decrescente, com os respectivos orientadores, em listagem individual. 



c) As bolsas serão distribuídas entre os candidatos com as maiores notas e considerando, também, o critério de que 

cada orientador poderá orientar um único estudante bolsista. Havendo excedente de bolsas ou não havendo 

orientadores disponíveis, um mesmo orientador poderá orientar mais de um estudante. 

 

8. Resultado e implantação da bolsa 

8.1. Os candidatos selecionados pela comissão serão indicados para as bolsas IC pelo coordenador geral do projeto, 

conforme orientações específicas da CAPES; 

8.2. O início da vigência das bolsas IC dependerá da liberação das mesmas pela CAPES; 

 

9. Desenvolvimento das atividades 

- As atividades acadêmicas previstas no projeto serão desenvolvidas sob supervisão do orientador indicador no Plano 

de Trabalho e pelo coordenador local do projeto; 

 

10. Calendário resumido 

- Lançamento do edital: 17/11/2014 

- Envio de candidaturas: até 24/11/2014 

- Seleção: até 01/12/2014 

- Divulgação do resultado: até 03/12/2014 

- Início da bolsa: conforme liberação da CAPES 

 

11. Informações adicionais 

- Dúvidas e esclarecimentos podem ser enviados por email para os coordenadores locais do projeto: 

- Luís Augusto Nero (luisnero@gmail.com, na UFV) 

- Luciano dos Santos Bersot (lucianobersot@gmail.com, na UFPR) 

- Francesca Silva Dias Nobre (francescadiasnobre@gmail.com, na UNIVASF); 

- Os professores da UNIVASF que fazem parte do projeto de pesquisa aprovado são: 

  

 - UNIVASF  

- Daniel Ribeiro Menezes (daniel.menezes@univasf.edu.br) 

- Francesca Silva Dias Nobre (francescadiasnobre@gmail.com) 

- Mateus Matiuzzi da Costa (mateus.matiuzzi@gmail.com) 

 

Equipe coordenadora do projeto: 

- Coordenador geral do projeto (supervisor): Luís Augusto Nero, UFV, Viçosa, MG 

- Coordenador de IES associada 1: Luciano dos Santos Bersot, UFPR, Palotina, PR 

- Coordenador de IES associada 2: Francesca Silva Dias Nobre, UNIVASF, Petrolina, PE 
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Luís Augusto Nero, Viçosa, MG 

Luciano dos Santos Bersot, Palotina, PR 

Francesca Silva Dias Nobre, Petrolina, PE 

17 de novembro de 2014  



Anexo 

Modelo de currículo 

 

1. Identificação 

Nome:  

CPF:  

RG:  

Nascimento:  

Tels. de contato:  

  

Email:  

Endereço completo:  

 

2. Formação 

Curso de Graduação:  

Período:  

Previsão de conclusão:  

 

3. Atividades de pesquisa (60%) 

3.1. Estágios em pesquisa Indicar área de conhecimento, local, período 

Comprovante: declaração oficial da instituição 

da atuação 

5 pontos por semestre 

3.2. Bolsas de Iniciação 

Científica 

Indicar bolsa obtida, tema do projeto, órgão de 

fomento, e período de vigência 

Comprovante: declaração oficial da concessão 

de bolsa 

10 pontos por semestre 

3.3. Artigos publicados Indicar referência completa 

Comprovante: artigo publicado 

10 pontos por artigo 

3.4. Resumos em eventos Indicar referência completa 

Comprovante: resumo ou certificado de 

apresentação 

5 pontos por resumo 

 

 

 

 



4. Atividades de extensão e ensino (40%) 

4.1. Bolsa de Iniciação à Extensão Indicar bolsa obtida, tema do projeto, 

órgão de fomento, e período de 

vigência 

Comprovante: declaração oficial da 

concessão de bolsa 

10 pontos por semestre 

4.2. Bolsa de Iniciação à Ensino e 

Monitoria 

Indicar bolsa obtida, tema do projeto 

ou disciplina, órgão de fomento, e 

período de vigência 

Comprovante: declaração oficial da 

concessão de bolsa ou monitoria 

10 pontos por semestre 

4.3. Participação em eventos Indicar evento, local, período 

Comprovante: certificado 

5 pontos por evento internacional 

3 pontos por evento nacional 

1 ponto por palestra isolada 

4.4. Cursos Indicar o nome do curso, período e 

carga horária 

Comprovante: certificado 

5 pontos a cada 15 horas 

4.5. Outros estágios Indicar tema do estágio, local, 

período 

Comprovante: certificado 

5 pontos por semestre 

 


