Edital Interno para Seleção no Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES (PNPD / CAPES –
Regulamentado pela Portaria CAPES 086/2013)
O Instituto de Química da Unicamp, através da sua Comissão de Pós-graduação, está
selecionando candidatos para bolsas de pós-doutorado no âmbito do Programa Nacional de Pósdoutorado da CAPES, regulamentado pela portaria 086/2013 deste órgão. Serão aceitos candidatos
que apresentem projetos em todas as áreas da Química e de ciências correlatas, sendo desejável
que o projeto proposto contemple temática atual de pesquisa e que seja compatível com a
infraestrutura disponível no IQ-Unicamp.
O candidato selecionado será supervisionado por docente credenciado no Programa de PósGraduação em Química do IQ-Unicamp e deverá:
a) desenvolver projeto de pesquisa original, inserido nas linhas de pesquisa do supervisor no
IQ-Unicamp ou, alternativamente, proposta de trabalho independente em linha de pesquisa ainda
não existente no IQ-Unicamp.
b) publicar ou submeter para publicação pelo menos um artigo científico em periódico com
classificação B2 ou superior no Qualis da área de Química, resultante da pesquisa realizada no
período de vigência da bolsa e com autoria vinculada ao IQ-Unicamp.
c) durante a vigência da bolsa se disponibilizar a atuar na docência de disciplinas de
graduação do IQ-Unicamp, se designado pelo departamento ao qual o docente supervisor está
vinculado e/ou pela Comissão de Graduação. A atuação do bolsista será supervisionada por docente
do IQ-Unicamp e a carga máxima, se atribuída, será de 8 horas semanais.
d) apresentar relatórios de atividades ao final do 11º mês de recebimento de bolsa, sendo
que caso seja solicitada renovação da bolsa esta deve ser feita quando da entrega deste último
relatório.
O bolsista selecionado terá acesso a toda infraestrutura de pesquisa disponível no IQUnicamp. As propostas recebidas serão avaliadas por uma comissão composta pelos membros da
Comissão de Pós-graduação e pelo Coordenador de Pesquisa do IQ-Unicamp, e serão considerados
o histórico acadêmico-científico do candidato (através do seu Currículo Lattes) e o projeto de
pesquisa proposto. Será dada prioridade a candidatos supervisionados por docentes contratados no
IQ-Unicamp após 1/3/2013, que não tenham pesquisadores de pós-doutorado vinculados ao seu
grupo.
Será selecionado um candidato para designação imediata de bolsa, sendo que os demais
ficarão em lista de espera e, a critério da CPG-IQ / Unicamp, poderão ser futuramente convocados
caso haja nova disponibilização de bolsa para atribuição. As bolsas dos candidatos selecionados
neste momento se iniciarão imediatamente após a indicação e terá duração de 12 meses, com
renovação anual após solicitação conjunta de bolsista e supervisor quando da apresentação do
último relatório. A renovação é condicionada à aprovação deste relatório, ao endosso da CPG-IQ /
Unicamp e à existência de cota disponível de bolsa para o PPGQ-IQ/Unicamp; as exigências listadas
de a) a d) acima são igualmente válidas para o pedido de renovação.
Para a inscrição, os candidatos deverão encaminhar à CPG-IQ/Unicamp até o dia 13/12/2018
os seguintes documentos, em formato eletrônico (arquivo pdf) e através do e-mail
cpgiq@iqm.unicamp.br, os seguintes documentos:
a. Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado por candidato e supervisor
(modelo anexo);
b. Cópia do diploma de doutorado e do histórico escolar de pós-graduação;
c. Cópia do Currículo Lattes atualizado;
d. Projeto de Pesquisa (máximo 45.000 caracteres contando espaços, redigido com fontes
Arial ou Times New Roman tamanho 12 e parágrafos com espaçamento 1 ½ ou superior).

