
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

EDITAL nº 31/2013 - SELEÇÃO DE PROGRAMAS 
Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD/2013 

 
A Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, por intermédio da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG, torna público o presente Edital e convida os interessados 
a apresentarem suas candidaturas nos termos aqui estabelecidos e em conformidade com o 
Ofício Circular 5/2013 – DPB/CAPES e na Portaria 86 da CAPES. 

 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 
O Programa Nacional de Pós-doutorado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior PNPD/CAPES tem por objeto promover a inserção de pesquisadores brasileiros e 
estrangeiros em estágio pós-doutoral, reforçando os grupos de pesquisa nacionais. Esta primeira 
concessão de bolsas destina-se aos Programas de Pós-Graduação stricto sensu acadêmicos, 
recomendados pela CAPES e que entraram em funcionamento até 29/01/2013. 

O presente Edital visa à seleção de programas com interesse em receber bolsas PNPD 
procedentes de remanejamentos de cotas indicadas a quatro programas selecionados pela 
CAPES que as declinaram as bolsas. 

 
2. DO OBJETO DESTE EDITAL 

Este edital destina-se à seleção de PPGs para indicação de PPGs para indicação de 
remanejamento de cotas de bolsas PNPD pela CAPES. Nesta fase, o programa deverá indicar o 
interesse em receber a indicação da cota, e após a indicação deverá selecionar o membro do 
corpo permanente que ficará responsável pela cota. 

 
3. DA INSCRIÇÃO 

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente online no período especificado no edital, 
através do endereço www.editais.prppg.ufrpe.br das 10:00 h do primeiro dia de inscrições às 
16:00 h do último dia de inscrições, horário local de Recife. 

O coordenador do PPG candidato deverá preencher obrigatoriamente os campos referentes 
ao nome (sem qualquer abreviação), ao endereço, incluindo Código de Endereçamento Postal – 
CEP, ao documento de identificação e ao Cadastro de Pessoa Física (CPF), exceto estrangeiro. 

Para se inscrever, o candidato deverá obrigatoriamente ter Cadastro de Pessoa Física – CPF, 
exceto se estrangeiro, documento de identificação, endereço eletrônico (e-mail) válido e 
preencher todos os campos do Formulário de Inscrição. 

Todos os documentos deverão ser digitalizados em formato PDF, com tamanho máximo de 2 
(dois) MB para cada item, em formato de documento único para cada item, conforme 
especificações abaixo: 

Anexo 1 do formulário de inscrição–declaração do Coordenador do Programa declarando o 
interesse na cota e indicando números de: bolsistas PNPD já vinculados ao programa; membros 
do corpo docente permanente no último COLETA-CAPES; bolsistas de produtividade do 
programa; e de cotas que teria interesse em receber. O arquivo deverá estar no formato PDF com 
tamanho máximo de 2MB; 

A PRPPG não se responsabilizará pelo não recebimento de solicitação de inscrição via 
internet por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, ou por outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. Para isto, sugerimos aos candidatos que realizem suas 
inscrições com tempo suficiente para a eventual correção de problemas, e em caso de dúvidas 
entrem em contato pelo e-mail cppg@prppg.ufrpe.br, especificando o edital em que está se 
inscrevendo. 

 
  

http://www.editais.prppg.ufrpe.br/
mailto:cppg@prppg.ufrpe.br


4. DO CRONOGRAMA  
 

Etapa Período 

Período de inscrições:  26/11 a 30/11/2013 

Divulgação dos resultados:  Até 02/12/2013 

 
 
Recife, 26 de novembro de 2013. 
 
Prof. Mario de Andrade Lira Junior 
Coordenador de Programas de Pós-Graduação 
Pró-Reitoria de Programas de Pós-Graduação 


