
APÊNDICE A 
 
 
 
 

         

FICHA DE INSCRIÇÃO – Edital PPGO 03/2019 

 

Nível: Pós-Doutorado 
Modalidade (item 1.4 do edital): (     )a      (      )b     (       )c      

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 

Nome  

Foto 
3 x 4 

 

Endereço Completo  

Bairro  CEP:  

Cidade  Estado  

E-MAIL  

Telefones: Residencial:  Comercial:  Celular:  

 
 

Filiação: 
Pai:  

Mãe:  

Nascimento  Sexo:  Masculino  Feminino 

Cidade  Estado  Pais  

Nacionalidade  

Estado Civil  solteiro  casado  divorciado  outros 

 

RG  nº  UF:  Emissão:  

CPF:  

Título Eleitoral  UF:  

Zona  Seção  Emissão:  

Doc. Militar nº  Seção  

Categoria:  Emissão  

Tipo:  Certificado de Dispensa                     Certificado de Reservista 

Órgão Emissor:  Ministério do Exército    Ministério da Marinha     Ministério da Aeronáutica 

Link Curriculum 

Lattes:  

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  (acrescentar quantos quadros quanto necessário) 
 

Entidade:  

Posição ocupada:  

Início:   Término:  Em andamento:  

 

Entidade:  

Posição ocupada:  

Início:   Término:  Em andamento:  

 



 

 

FORMAÇÃO - CURSO SUPERIOR   (acrescentar quantos quadros quanto necessário) 
 

Instituição (Graduação):  

Título:   Curso:  

Início (ano):   Término:  

 

Instituição (Especialização)  

Título:   Especialidade:  

Início (ano):   Término:  Em andamento:  

 

Instituição (Mestrado)  

Título:   Curso:  

Início (ano):   Término:  

 

Instituição (Doutorado)  

Título:   Curso:  

Início (ano):   Término:  

 
 

SUPERVISÃO 
Linha de pesquisa de interesse:  

Supervisor:  

Assinatura do Supervisor:  

 
 

DECLARAÇÃO 

 

Eu,__________________________________,li o Edital 02/2019 do Programa de Pós-Graduação em 

Odontologia (PPGO), da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás (UFG), e estou de acordo 

com as normas adotadas para a seleção de candidatos a bolsas do Programa Nacional de Pós-Doutorado 

(PNPD/CAPES) junto ao PPGO-UFG. 

 

Declaro, ainda, que disponho de tempo integral e exclusivo (40 horas semanais) para me dedicar ao Pós-

doutorado 

 

Goiânia, _____ de _____________ de 2019. 

 
 

 
___________________________________________ 

Nome completo - Assinatura do(a) candidato(a) 



 

APÊNDICE B 
 
 
 
 

       
  

 

EDITAL PPGO 03/2019 
 

FORMULÁRIO PARA AUTO-PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE1 

 

Nome do(a) Candidato(a):_______________________________________________________________________ 

 

Item Descrição Pontuação 

referência 

Quantidade de 

cada item 

Pontuação total/item 

A Atividades de ensino (experiência como docente)* -  peso 1 

A.1 Graduação 0,9/ano 

0,075/mês 

  

A.2 Pós-graduação lato sensu 0,12/ano 

0,01/mês  

  

A.3 Pós-graduação stricto sensu 1,2/ano 

0,1/mês  

  

*Será considerada apenas a experiência docente na graduação com vínculo empregatício em instituição de ensino superior (faculdade ou 

universidade) em odontologia ou áreas afins. 

Acrescentar pontuação por cada mês que exceda a um ano de vínculo 

B Produção científica*# – peso 3 

B.1 Artigos completos publicados em periódicos científicos especializados: 

A1* 20,0   

A2* 15,0   

B1* 10,0   

B2* 2,0   

B3* 1,0   

*Classificação segundo Qualis/CAPES/Odontologia (www.capes.gov.br ou http://qualis.capes.gov.br ) 
#*Trabalho completo publicado ou aceito para publicação em periódico científico com corpo editorial, cujo candidato for primeiro ou último autor, 

terá um acréscimo 30% na pontuação destes itens. 
B.2 Resumo ou trabalho completo publicado em anais em periódico científico com corpo editorial com Qualis B1 ou superior: 

Internacionais 0,5   

Nacionais 0,1   

B.3 Resumo ou trabalho publicado em anais de eventos científicos sem corpo editorial ou Qualis. 

Internacionais 0,1   

Nacionais 0,02   

B.4 Livros com ISBN: 

Livro publicado 10,0   

Tradução de livro completo 5,0   

Editoração de livro completo 5,0   

Capítulo de livro 2,0   

Tradução de capítulo de livro 1,0   

C Atividade de Extensão – peso 1 

C.1 Participação em ação, projeto ou programa de 

extensão (mínimo de um ano) 

0,05/ano   

C.2 Coordenação de ação, projeto ou programa de 

extensão 

1,0/por projeto   

D Intercâmbio institucional – peso 1 

D.1 Participação em atividade de intercâmbio 0,8/mês   

http://www.capes.gov.br/
http://qualis.capes.gov.br/


 

institucional nacional, mínimo de um mês de 

duração (exemplos: PROCAD, 

mestrado/doutorado sanduíche) 

D.2 Participação em atividade de intercâmbio 

institucional internacional, mínimo de um mês 

de duração (exemplos: Ciência sem fronteiras, 

mestrado/doutorado sanduíche) 

1,6/mês   

E Atividade de orientação acadêmica concluída – peso 1 

E.1 Iniciação Científica (mínimo 12 meses/aluno) 0,2/aluno    

E.2 Extensão e Monitoria (mínimo 12 meses/aluno);  0,1/aluno   

E.3 TCC (graduação/especialização) 0,1/monografia 

(máximo 5 pontos) 

  

E.4 Mestrado 5,0/aluno   

E.5 Doutorado 10,0/aluno   

 

1. O(a) candidato(a) deverá preencher este formulário e enviar no formato PDF, juntamente com os 

demais documentos solicitados no edital, para o e-mail ppgofoufg@ufg.br. Não serão aceitos 

documentos após o período de inscrição. 

                                                                                        

Pontuação TOTAL do Curriculum vitae [calculada pelo(a) candidato(a)]:_________ 

 

Assinatura do(a) Candidato(a):_______________________________ Data:_____________ 

 

 

 

 

Espaço reservado para conferência da pontuação e observações da Comissão de Seleção: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontuação TOTAL EFETIVA do Curriculum vitae (calculada pela Comissão de Seleção):_________ 

 

Assinatura do(s) avaliador(es):_________________________________________________ Data:_____________ 

 

mailto:ppgofoufg@ufg.br


 

APÊNDICE C 
 
 
 
 
 

         

 
EDITAL PPGO 03/2019 

 

CARTA DE ACEITE DO SUPERVISOR 

 
 
Declaro para os devidos fins que aceito supervisionar o estágio pós-doutoral do(a) candidato(a) ______________ 

___________________________________________________, portador(a) do CPF (ou passaporte/RNE -

Registro Nacional de Estrangeiro) no_________________________, vinculado ao Programa de Pós-Graduação 

em Odontologia, após aprovação do mesmo no processo de seleção de bolsistas do Programa Nacional de Pós-

Doutorado – PNPD/CAPES. 

Declaro ainda que o projeto intitulado 

“__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________” 

está inserido na linha de pesquisa 

___________________________________________________________________________________________ 

do Grupo de Pesquisa 

_________________________________________________________________________________e de acordo 

com o edital para seleção de bolsista ao pós-doutorado, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 

Odontologia, da Faculdade de Odontologia, da Universidade Federal de Goiás. 

 

Goiânia, ______de________________ de 2019 

 

_______________________________________________________________ 

Prof(a). Dr(a). 
 
(Nome e assinatura do(a) supervisor(a)) 



 

 APÊNDICE D 

 
 
 
 
 
 

         

 
EDITAL PPGO 03/2019 

 

MATRIZ DE PONTUAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA  

(uso restrito à Comissão de Seleção) 

 

Nome do(a) Candidato(a):___________________________________________________ 

 

Critérios de avaliação do projeto Pontuação 

1. Projeto articulado à linha de pesquisa do supervisor indicado (0-1,0 ponto)  

2. Clareza e pertinência da pergunta de pesquisa, relevância e originalidade do estudo 

proposto (0-1,0 ponto) 

 

4. Delineamento adequado aos objetivos do estudo (0-1,0 ponto)  

5. Respeito à ética em pesquisa envolvendo seres humanos ou animais (0-0,5 pontos)  

6. Exequível quanto ao cronograma, orçamento, infraestrutura operacional e produtos 

esperados (0-3,0 pontos) 

 

7. Previsão de colaboração interinstitucional, nacional ou internacional (0-2,0 pontos)  

8. Previsão de integração dos diferentes estágios de formação (Iniciação Científica, 

Mestrado, Doutorado) (0-1,0 ponto) 

 

9. Linguagem clara, concisa, gramaticalmente correta, com coesão textual (0-0,5 ponto)  

TOTAL  

 

 

 

 

 

 

Assinatura do(s) avaliador(es):___________________________________________________________________  

Data:_____________ 

 


