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EDITAL N° 001/2017- Seleção de bolsas de doutorado-Edital FAPEG 003/2017
O programa de Pós-Graduação em Biologia e Biodiversidade – Goiás (PPGBB-Goiás) informa que estão abertas
as inscrições de alunos, matriculados no PPGBB-Goiás e sejam orientados por docentes credenciados no
mesmo, para a seleção de bolsas de doutorado da Chama Pública da FAPEG 03/2017 Bolsas de formação de
mestrado e doutorado.
Ø
Ø

Período de inscrições via submissão eletrônica: 25/04/2017 a 29/05/2017
Divulgação dos resultados (normas do edital FAPEG 003/2017):
o Publicação do resultado preliminar na página da FAPEG 26/06/2017
o Publicação do resultado final na págnia da FAPEG 17/07/2017

Ø

Documentos necessários para a inscrição:

- Termo de compromisso preenchido e assinado pelo candidato matriculado no PGBB-Goiás, disponível na
secretaria do programa.
- Cópia impressa da proposta submetida de forma eletrônica ao site da FAPEG:
www.fapeg.go.gov.br/categoria/editais/
- Formulário de pontuação do Currículo preenchido pelo candidato (se necessário os comprovantes seråo
solicitados pelo Comitê de Bolsas do PGBB-Goiás).

Ø

Critérios de seleção da proposta:
I. Relevância e mérito técnico-científico da proposta (nota de 0-10);
II. Qualidade da proposta quanto ao seu potencial de gerar conhecimento relevante, para fortalecer o
desempenho científico, cultural e tecnológico do Estado de Goiás (nota de 0-10);
III. Desempenho no processo de seleção do PPGBB (nota de 0-10);
IV. Análise curricular (nota de 0-10)
ü
ü
ü
ü

Todos os critérios serão pontuados com notas entre 0 (zero) e 10 (dez);
A pontuação final de cada projeto será a média aritmética das notas;
Em caso de empate na pontuação final será utilizada como critério de desempate a maior
pontuação obtida nos critérios de I a IV dos critérios de seleção da proposta, sucessivamente.
A comissão de seleção poderá compor um cadastro de reserva com a relação dos proponentes
não contemplados nesta proposta, em ordem classificatória que irá ser entregue à FAPEG.

Goiânia, 02 de abril de 2017

Prof. Dr. André Kipnis
Coordenador do PGBB-Goiás
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