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Hebdomadário da Pós-Graduação. 5(13), 2018- Programa Nacional de Pós-

Doutorado 

 O Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES (PNPD) é um programa de concessão 

institucional que financia estágios de pós-doutorado em Programas de Pós-Graduação (PPG) 

stricto sensu acadêmicos recomendados pela CAPES. O número de cotas de bolsas oferecido varia 

de acordo com critérios definidos pelas CAPES, que podem levar em conta o desempenho do PPG 

na avaliação quadrienal, as áreas de apoio estratégico, a região em que se situa a instituição de 

ensino superior (IES), entre outros. Os PPGs contemplados são responsáveis pela seleção e 

acompanhamento dos bolsistas, assim como pela definição de seus objetivos e atividades. Os 

objetivos do PNPD são: 

 I - promover a realização de estudos de alto nível; 

 II - reforçar os grupos de pesquisa nacionais; 

 III - renovar os quadros dos PPGs nas IES e instituições de pesquisa 

 IV - promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio de pós-

doutorado, estimulando sua integração com projetos de pesquisa desenvolvidos pelos PPGs. 

 Há 3 modalidades de bolsa PNPD/CAPES: 

A) Brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil, sem vínculo empregatício e 

duração máxima da bolsa de 60 meses. 

B) Estrangeiros residentes no exterior, sem vínculo empregatício e duração 

máxima de 60 meses. 

C) Brasileiros ou estrangeiros no Brasil, empregados como docentes ou 

pesquisadores, duração máxima de 12 meses em instituição diferente daquela 

do vínculo empregatício. 

 Toda bolsa tem duração de 1 ano, renovável se aprovado o Relatório Anual de atividades. 

Em breve, apresentaremos neste boletim o relatório de cada uma das bolsas do nosso programa. 
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O PPG em Clínica Médica dispõe de 5 cotas de bolsas. No próximo mês, se disponibilizará 1 

dessas cotas, para a qual desencadeamos o processo seletivo. Na última reunião da Comissão 

Coordenadora do nosso programa, realizada em 08-11-2018, o edital de seleção foi concluído 

seguindo critérios já empregados em seleções prévias, adicionados de vigência de 6 meses para o 

resultado do processo seletivo e possibilidade de entrevista à distância (por videoconferência). O 

presente edital pode ser consultado em: http://ppgclinicamedica.fmrp.usp.br/processo-

seletivo/processo-seletivo-de-bolsa-pnpd-2018/ 

 

Texto preparado por Elcio Vianna (evianna@fmrp.usp.br). 
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