
EDITAL INTERNO DSE/CAPES/PrInt-UNICAMP 
Pós-doutorado no Brasil 

 

A Pós-graduação em Genética e Biologia Molecular torna público o Edital de Seleção para seleção 
de candidato a 02 bolsas de 6 meses de pós-doutorado no âmbito do Projeto “Estudo dos 
mecanismos de interação entre patógenos (humanos e de plantas) e seus hospedeiros e da 
relevância de fatores ambientais para a qualidade de vida e Estudos e Uso de Ômicas”, como parte 
do Projeto de Cooperação Internacional CAPES/PrInt-UNICAMP para o ano de 2022. 

1. DA FINALIDADE 

O presente edital destina-se a pesquisadores(as) doutores, brasileiros(as) ou estrangeiros(as), 
com relevante experiência acadêmico-científica no exterior (como doutorado pleno ou pós-
doutorado de no mínimo 12 meses) para o desenvolvimento de projeto de pesquisa com vigência 
de 6 meses na área de conhecimento do Projeto “Estudo dos mecanismos de interação entre 
patógenos (humanos e de plantas) e seus hospedeiros e da relevância de fatores ambientais para 
a qualidade de vida e Estudos e Uso de Ômicas” dentro do Projeto Institucional de 
Internacionalização. 
 

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

2.1 As candidaturas recomendadas pela UNICAMP devem estar devidamente alinhadas ao Plano 
de Internacionalização CAPES/PrInt-UNICAMP. O projeto de pesquisa do candidato deverá ser 
compatível com os Temas Prioritários e Projetos dos Programas de Pós-Graduação (PPGs) 
inseridos no CAPES/PrInt-UNICAMP. 
 
2.2. A Seleção das Candidaturas será regida por este Edital, em complementação ao Edital PRPG 
01/2022 e executada pelos Coordenadores de Projetos em Cooperação Internacional no âmbito do 
CAPES/PrInt-UNICAMP e homologada pela Pró-reitoria de Pós-graduação. 
 
2.3 A bolsa será outorgada exclusivamente ao (a) beneficiário (a) sendo impeditivo acumular 
outros auxílios concedidos por agências de fomento nacionais e ou estrangeiras. 
 
2.4 As bolsas d e  P ó s - d o u to r a d o  n o  B r a s i l  são destinadas à atração de pesquisadores ou 
docentes, brasileiros ou estrangeiros, residentes no Brasil ou no exterior que tenham relevante 
experiência acadêmico-científica no exterior (como doutorado pleno ou pós-doutorado por no 
mínimo doze meses), para realização de atividades de pesquisa ou docência, com vigência mínima 
de 6 meses dentro da duração do Projeto Institucional de Internacionalização. 
 
 
3. DA QUANTIDADE E DURAÇÃO DAS COTAS 
 
3.1 Cada cota equivale a 6 mensalidades, devendo esta ser utilizada com candidatos 
selecionados cujo Projeto de Pesquisa esteja em conformidade com os objetivos, ações e 
metas estabelecidas no CAPES/PrInt-UNICAMP. 
 
3.2. O número total de cotas disponíveis para o  Projeto de Cooperação Internacional Estudo dos 

mecanismos de interação entre patógenos (humanos e de plantas) e seus hospedeiros e da 
relevância de fatores ambientais para a qualidade de vida e Estudos e Uso de Ômicas no âmbito 

do CAPES/PrInt-UNICAMP para o ano de 2022 é de:  02 cotas.  

3.3 A duração da bolsa é de, no mínimo, 06 (seis) meses e de, no máximo, 12 (doze) meses, 
considerando o período de concessão da(s) bolsa(s) em conformidade com as cotas disponíveis 
para o projeto. 
 
3.4.. Pedidos de prorrogação da bolsa no exterior poderão ser solicitados à CAPES, após 
autorização do orientador e do coordenador do projeto CAPES/PrInt-UNICAMP com 
concordância da Pró-reitoria de Pós-graduação, desde que não incorram em ônus adicional para 
a CAPES e para a UNICAMP. 
 
 



4. DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
 

4.1 Do Candidato 
 

4.1.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos: 
 

a) Ser brasileiro (a) ou estrangeiro (a) residente no Brasil;  
b) Possuir título de doutor e ter relevante produção acadêmica, principalmente nos últimos 5 

(cinco) anos, com ênfase nos objetivos do Projeto Institucional de Internacionalização;  
c) De acordo com o edital 41/2017 da CAPES, o candidato deverá ter feito Doutorado Pleno 

no exterior ou um Pós-doutorado por no mínimo 12 meses no exterior; 
d) Não acumular bolsa ou outros auxílios simultaneamente à bolsa pleiteada junto à 

CAPES, independentemente do tipo ou finalidade dos benefícios preexistentes, devendo o(a) 
candidato(a) declarar recepção de outras bolsas concedidas por órgãos ou entidades da 
Administração Pública federal, estadual ou municipal e, na ocasião de aprovação da bolsa, 
requerer a suspensão ou cancelamento do benefício preexistente, de modo que não haja acúmulo 
de benefícios durante o período de estudos no exterior; 

 

4.2 Para realizar a sua candidatura, o pesquisador (a) deverá encaminhar os documentos 
listados abaixo via e-mail para mvinolo@unicamp.br. 

 
a) Formulário (Anexo II) preenchido e assinado;  

 
b)  Diploma ou ata de defesa do doutorado em Genética e Biologia Molecular ou áreas 

afins.  
  
 Estudantes de doutorado não concluintes até o período de inscrição deverão 

apresentar declaração do (a) orientador(a) da tese de doutorado com data indicativa da 
defesa, que deverá acontecer anteriormente à implementação da bolsa. No processo 
de homologação das candidaturas aprovadas, a declaração deverá ser substituída pela 
ata da defesa;  

 
b) Currículo Lattes para brasileiros(as); para estrangeiro(as), apresentar currículo 

destacando especialmente a trajetória acadêmica, publicações e participação em 
congressos;  
 

c) Projeto de pesquisa vinculado ao tema do Projeto CAPES Print e com nítida interação 
com as linhas de pesquisa e contendo obrigatoriamente cronograma de execução 
conforme Anexo I deste edital; 

 
d) Carta de anuência de supervisor (a) vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 

Genética e Biologia Molecular do Instituto de Biologia da Unicamp;  
 

e) Carta de apresentação do (a) candidato(a) qualificando a experiência internacional, a 
motivação para a candidatura e resultados esperados a partir do projeto de pesquisa a 
ser desenvolvido;  

 
g) Documento de identificação, sendo o passaporte documento válido para 

estrangeiros(as). 
 
 
5. DA SELEÇÃO 
 
5.1 O processo de seleção interna será realizado pela Comissão de Seleção de Candidaturas do 
Projeto de Cooperação Internacional Estudo dos mecanismos de interação entre patógenos 
(humanos e de plantas) e seus hospedeiros e da relevância de fatores ambientais para a qualidade 
de vida e Estudos e Uso de Ômicas no âmbito do Programa Institucional de Doutorado Sanduíche 
no Exterior (DSE/CAPES-PrInt-UNICAMP) de modo a garantir que a linha de pesquisa esteja 
em conformidade com os objetivos, ações e metas estabelecidas no Plano de 
Internacionalização CAPES/PrInt-UNICAMP e alinhada aos Temas Prioritários e Projetos dos 
PPGS e com as normas da CAPES. 



 
5.2  A Comissão de Seleção de Candidaturas será composta por, no mínimo quatro membros: o 
coordenador do Projeto ou um representante por ele indicado, um representante do PPG envolvido 
no Projeto de Cooperação Internacional CAPES/PrInt-UNICAMP, um representante discente dos 
pós-graduandos (doutorando) e um avaliador externo ao(s) programa(s) de pós-graduação 
vinculados(s) ao projeto. 
 

5.2.1 O supervisor (a) do pesquisador (a) não poderá participar da Comissão de Seleção de 
Candidaturas. 
 
 

5.2.2 A Comissão de Seleção de Candidaturas levará em consideração os seguintes 
aspectos para avaliação das candidaturas: 
 

a) Atendimento aos requisitos do candidato na data prevista da seleção; 
 
b) Adequação da documentação apresentada pelo candidato às exigências deste Edital; 
 
c) A sua plena qualificação com comprovação do desempenho acadêmico e potencial 

científico para o desenvolvimento do estudo propostos no Brasil; 
 
d) pertinência das atividades de pesquisa a serem desenvolvidas com o CAPES/PrInt-

UNICAMP e sua exequibilidade dentro do cronograma previsto; 
 
e) Adequação do laboratório de destino e a pertinência técnico-científica do supervisor (a) 

no Brasil às atividades a serem desenvolvidas. 
 

5.2.3 Quanto ao mérito da candidatura, a Comissão de Seleção considerará os 
seguintes critérios: 
 

a) Qualidade científica do Candidato (a) e a proposta na sua área de conhecimento e seus 
potenciais resultados; 

b) Qualificação acadêmica e científica do supervisor, incluindo contribuições relevantes e 
produções acadêmicas na área do projeto; 

 
5.2.4 A classificação final será estabelecida pela ordem decrescente de notas.  
 

5.2.5 Em caso de empate a Comissão de Seleção adotará os seguintes critérios: Tempo 
como aluno do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular 

 
5.2.6 Após publicação do resultado final da seleção interna da UNICAMP, a CPG do Programa 

em Genética e Biologia Molecular  ao qual o coordenador do Projeto de Cooperação Internacional 
Estudo dos mecanismos de interação entre patógenos (humanos e de plantas) e seus hospedeiros 
e da relevância de fatores ambientais para a qualidade de vida e Estudos e Uso de Ômicas é 
credenciado, enviará à PRPG, conforme indicado no Anexo V do Edital PRPG 01/2022, os 
documentos originais do(s) candidato(s) selecionado(s) para validação e inscrição da candidatura 
na CAPES.  

 
 
5.2.7 Do Pedido de Reconsideração 

 
5.2.7.1. O(A) candidato(a) que tiver sua candidatura não admitida poderá encaminhar 

recursos no prazo máximo de 3 dias úteis da publicação do resultado na página do Programa de 
Pós-Graduação de credenciamento do Coordenador do Projeto de Cooperação Internacional e da 
PRPG. Os recursos serão analisados pela Comissão de Seleção de Candidatura em prazo máximo 
de 3 dias úteis e dado conhecimento por correio eletrônico ao candidato. 

 
6. DO CRONOGRAMA  

 



6.1. Do Processo de Seleção Interna  
 
 

 Etapa  Datas 
Inscrição dos candidatos para seleção interna do 

Programa de Pós-Gaduação em Genética e Biologia 
Molecular ao qual o coordenador do Projeto de 

Cooperação Internacional Estudo dos mecanismos de 
interação entre patógenos (humanos e de plantas) e 

seus hospedeiros e da relevância de fatores 
ambientais para a qualidade de vida e Estudos e Uso 

de Ômicas 

Inscrições até o dia 
18/09/2022 

Seleção das candidaturas 20/09/2022 
Resultado da Seleção interna 20/09/2022 

Período de Recurso 20/09/2022 – 23/09/2022 
 
 
6.2 Após finalização do processo de seleção, o Programa de Pós-Graduação encaminhará à 
PRPG os processos com toda a documentação dos candidatos selecionados, que iniciarão o 
período de recebimento da bolsa de janeiro a março de 2023 (serão utilizadas cotas de 
2022). 
 
 
 
6.3. Ressalta-se que os cronogramas poderão sofrer alterações referentes aos prazos, cabendo à 
CAPES e a UNICAMP retificá-los. 
 
7. DA CONCESSÃO DA BOLSA DE ESTUDOS 
 
7.1 Após cumprimento de todos os requisitos do processo seletivo interno, a inscrição e 
homologação dos candidatos aprovados pela UNICAMP, caberá à CAPES providenciar a emissão 
da Carta de Concessão da bolsa e do Termo de Outorga ao candidato aprovado. 
 
7.2 O recebimento de Carta de Concessão da bolsa e do Termo de Outorga não garante a 
implementação final da bolsa. A CAPES poderá cancelar Carta de Concessão da bolsa e do Termo 
de Outorga emitidos em função de restrição orçamentária ou documentação apresentada com 
dados parciais, incorretos ou inverídicos ou ainda corrigir as informações da carta se for detectado 
erro em sua emissão com eventuais dados ou informações incorretas. Do cancelamento da 
concessão caberá recurso. 

 
 
8. DA IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA 
 
8.1 Ao receber a Carta de Concessão da bolsa e do Termo de Outorga, o(a) bolsista deverá 
realizar (conforme orientações enviadas por meio eletrônico): 
 

a) O aceite da implementação da bolsa no Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios - 
SCBA (https://scba.CAPES.gov.br/); e 

 
b) A inserção dos dados bancários no Brasil e anexo do respectivo comprovante de conta 

bancária para o depósito dos benefícios da bolsa no Sistema SCBA. 
 

 
8.2 Após o processo de implementação da bolsa no Sistema, o bolsista deverá enviar o Termo 
de Compromisso assinado via plataforma Linha Direta (https://linhadireta.capes.gov.br).  
 
8.3 Do pagamento dos componentes da bolsa: 
 

8.3.1 A primeira remessa (mensalidades e demais benefícios citados no item 9.1), serão 
pagos diretamente em conta bancária no Brasil. 



 
8.3.2 Do pagamento da bolsa: 

 
8.3.2.1 De 6 (seis) meses: o pagamento da bolsa será todo realizado diretamente em conta 

bancária do bolsista no Brasil (conforme procedimento informado no item 8.1, “b”); 
 
 

8.4 Os valores da bolsa serão pagos ao bolsista somente após emissão da Carta de Concessão da 
bolsa e do Termo de Outorga pela CAPES e conclusão dos procedimentos pelo bolsista definidos 
nos itens 8.1 e 8.2. 
 
8.5 Ressalta-se a necessidade de observância devida dos períodos mencionados no item 6.2 
deste Edital. 
 
8.6 As comunicações do bolsista com a CAPES serão realizadas por intermédio da plataforma 
Linha Direta (https://linhadireta.capes.gov.br). 

 
8.7. A implementação das bolsas previstas neste Edital está condicionada à existência de 
disponibilidade orçamentária e à liberação dos recursos no âmbito do Projeto CAPES/PrInt-
UNICAMP e do Programa Institucional de Internacionalização CAPES-PrInt, Edital 041/2017. 
 
 
9. DOS BENEFÍCIOS 
 
9.1 Os benefícios concernentes à bolsa são (conforme Portaria CAPES Nº 1, de 03 de janeiro de 
2020): 
 

I - Mensalidade: destinada a contribuir com as despesas de manutenção do bolsista no país de 
destino, conforme valores definidos no Anexo I da referida Portaria; 

 
II - Auxílio Deslocamento: destinado a contribuir com as despesas de aquisição de bilhetes 

aéreos de ida e volta em classe econômica e tarifa promocional, para o local de destino do 
bolsista, observando que: 

a) o auxílio será pago uma única vez, no início da bolsa, em valor correspondente ao fixado no 
Anexo II e os termos do art. 4º da referida Portaria, para aquisição dos trechos de ida e volta; 

 
III - Auxílio Instalação: destinado a contribuir com as despesas iniciais de acomodação do 

bolsista conforme valores definidos no Anexo III da referida Portaria; 
 
IV - Auxílio Seguro Saúde: destinado a contribuir com a contratação de seguro-saúde com 

cobertura no Brasil, conforme valores definidos no Anexo IV da referida Portaria; 
 
 
9.2 A bolsa de estudos e seus benefícios serão concedidos nos termos da Portaria CAPES nº 1, de 
03 de janeiro de 2020, e do Regulamento para as modalidades de Bolsas e Auxílios no país, 
aplicável às ações da Diretoria de Relações Internacionais-DRI (Portaria CAPES nº 289/2018) ou 
atos normativos subsequentes que disciplinem a matéria. 
 
	

Campinas, 01 de setembro	de	2022	

	 	



Anexo I – Modelo do projeto de pesquisa a ser apresentado. 

 

Projeto de pesquisa  - no máximo 8 páginas 

a) Título;  

b) Introdução e justificativa, apresentando o mérito, a originalidade, a atualidade e a 
relevância da proposta em relação aos objetivos do Projeto Institucional de 
Internacionalização da Pós-Graduação da Unicamp;  

c) Objetivos, com definição e delimitação clara do objeto de estudo;  

d) Procedimentos metodológicos;  

e) Cronograma de execução; 

f) Referências bibliográficas. 

  



Anexo 2 – Formulário	de	Inscrição	Pós-doc	CAPES	PrInt-UNICAMP 

	
	
Nome	Completo:		 	
	
	
	
Nome	do	(a)	Supervisor	(a):		 	
	
	
	
Nome	do	(a)		Orientador		(a)	Estrangeiro	(a):		 	
	
	
	
Instituição	Estrangeira	onde	estudou/realizou	pesquisa:		 	
	
	
Período	no	exterior:		
	
Início____/____/_____		Término	____/____/_____	

	
CPF:		 	

	
	
Identificador	ORCID:		 	

	
Endereço	Eletrônico:		 	

	
	
Telefone	Celular:		 	

	
	
	
Projeto			de			Cooperação			Internacional			Capes/PrInt_Unicamp			do			qual			a			candidatura			fará	
parte:		Estudo	dos	mecanismos	de	interação	entre	patógenos	(humanos	e	de	plantas)	e	seus	
hospedeiros	e	da	relevância	de	fatores	ambientais	para	a	qualidade	de	vida	e	Estudos	e	Uso	de	
Ômic.	
	
Período	da	bolsa	solicitada:	Início		 /		 /		 	
Término		 /			 /				
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