Critérios para seleção de bolsas do PPGCF – 2016

Os Critérios para seleção de bolsas do PPGCF-FS-UnB estão abaixo descritos, conforme aprovação pela Comissão
do PPGCF-FS em sua 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, realizada em 11/09/2015 e pelo colegiado do Programa na 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA

DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS
DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada em 22/10/2015 Os referidos critérios entrarão em vigência em
1/2016.

A seleção de bolsas ocorrerá no início de cada semestre ea classificação de prioridades para atribuição das
bolsas do programa irá obedecer a ordem de classificação do processo seletivo que terá validade de um semestre.
A seleção será realizada por uma comissão composta por membros do quadro permanentedo PPGCF.
O aluno deverá cumprir os seguintes requisitos para estar apto a receber a bolsa: não possuir vínculo
empregatício; não acumular bolsa; não ser aposentado; ser aluno regular com dedicação exclusiva ao Curso.
O processo seletivo consiste em 3 etapas descritas a seguir. Os candidatos à bolsa deverão cumprir todas as
etapas, com exceção do aluno com residência permanente no exterior (estrangeiro) que está dispensado da
realização da etapa 1, sendo atribuída a ele nota 2,0 nesta etapa;
Cada candidato receberá uma pontuação final de 0 a 10 pontos e serão classificados conforme seu
desempenho.
Etapa 1: Proficiência em língua inglesa: (até 2,0 pontos)
A avaliação dessa competência será realizada unicamente mediante o teste de nivelamentodoUnBidiomas. A
inscrição e o agendamento desse testefeito no sítio: http://www.unbidiomas.unb.br/?course=ingles.
O candidato deverá apresentar o resultado do teste de nivelamento que deve ter sido realizado com até 1
ano a contar da data de entrega da solicitação de bolsa. Em cada processo seletivo com periodicidade regular
semestral, o aluno poderá apresentar um novo teste de nivelamento realizado pela UnBidiomas. O aluno que por
qualquer motivo não apresentar o comprovante de nivelamento emitido pelo UnBidiomas receberá 0,0 nessa etapa.
O aluno receberá a pontuação de acordo com o nível que estiver classificado, conforme tabela abaixo:
Nível

Pontuação atribuída

Nível

Pontuação atribuída

Básico 1

0,0

Intermediário 1

0,9

Básico 2

0,1

Intermediário 2

1,0

Básico 3

0,2

Intermediário 3

1,2

Pré-Intermediário 1

0,4

Avançado 1

1,5

Pré-Intermediário 2

0,5

Avançado 2

1,8

Pré-Intermediário 3

0,6

Avançado 3

2,0

Etapa 2: Avaliação do currículo do aluno (até 3,0 pontos)

A análise da produção científica do aluno será realizada conforme a planilha de pontuação abaixo. A melhor
produção científica entre os solicitantes receberá a pontuação de 3,0 pontos e os demais terão pontuação
proporcional. O aluno terá um acréscimo de 0,25 pontos por semestre já cursado no programa.

Item

Pontuação unitária

Valor máximo

Iniciação Cientifica ou Participação em préprojeto de pesquisa por período de no mínimo
1 ano.

20,0

20,0

Especialização (Lato Sensu) ou Residência.

10,0

10,0

Artigos
Publicados
em
Periódicos A1 ou A2: 15,0
Classificados
no
Sistema
Qualis B1 ou B2: 10,0
B3 ou B4: 6,0
CapesFarmacia nos estratos:
B5 ou C: 3,0
Patentes Nacionais/internacionais
Licenciada: 15
Concedida: 10
Pedido com exigência
INPI: 8
Depositada (busca
anterior no INPI): 6
Patente depositada
(n° de protocolo): 3
Livros

Livro inteiro: 10,0
Capítulo: 5,0

Pontuação total
por item

Não há

Não há

20,0

Resumos em Congressos Nacionais.

1,0

10,0

Resumos em Congressos Internacionais.

2,0

20,0

Soma
Pontuação final proporcional

Etapa 3: Avaliação do currículo do orientador (até 5,0 pontos)

A análise da produção científica do orientador terá como base o último triênioconforme a planilha de
pontuação. A melhor produção científica entre os solicitantes receberá a pontuação de 5,0 pontos e as demais terão
pontuação proporcional.
Os docentes colaboradores terão sua nota final nesse quesito dividida por 2.
Os docentes que já tiverem outros bolsistas no programa terão sua nota subtraída em 0,25 ponto por cada
aluno bolsista independentemente do nível (mestrado ou doutorado).
Item

Pontuação unitária

Artigos
Publicados
em
Periódicos A1 ou A2: 15,0
Classificados no Sistema Qualis Capes B1 ou B2: 10,0
B3 ou B4: 6,0
Farmacia nos estratos:
B5 ou C: 3,0
Patentes
Licenciada: 15
Concedida: 10
Pedido com exigência
INPI: 8
Depositada (busca
anterior no INPI): 6
Patente depositada
(n° de protocolo): 3
Livros
Soma
Pontuação final proporcional

Livro inteiro: 10,0
Capítulo: 5,0

Valor máximo
Não há

Não há

20,0

Pontuação total
por item

