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EDITAL DE ADITAMENTO 03/2019 PPG-BAIP/UFPA 
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSA PNPD- CAPES 

 

O Programa de Pós-Graduação em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários, do Instituto de Ciências 
Biológicas, da Universidade Federal do Pará torna público o aditamento ao Exame de Seleção de candidatos à 
bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado-PNPD/CAPES, das informações abaixo: 
 
Onde se lê: 
 

5.2. Plano de Trabalho (em português ou inglês; seguindo normas e formatos de redação do PPG-BAIP), com, no 
máximo 06 (seis) páginas, contendo: 
a) Título do projeto de pesquisa proposto, nome do candidato à bolsa, resumo de no máximo 200 palavras; linha 
de pesquisa do PPG–BAIP ao qual o projeto se enquadra; 
b) Enunciado do problema (Objetivos. Qual será o problema tratado pelo projeto e qual sua importância? Qual 
será a contribuição para a área? Cite trabalhos de sua autoria relevantes na área); 
c) Resultados esperados; 
d) Material e Métodos  
e) Indicação de metas (descrição de sub-projeto(s) potencial(is) no(s) qual(is) discente(s) do PPG-BAIP podem 
estar colaborando a fim de desenvolver pesquisa resultando em dissertações, publicações e inovação; provável 
produção científica decorrente de sua conclusão). 
f) Cronograma; 
g) Bibliografia: liste as referências bibliográficas citadas nas seções anteriores (usar normas vigentes do PPG-
BAIP). 

 
Leia-se: 
 

5.2. Plano de Trabalho (em português ou inglês; seguindo normas e formatos de redação do PPG-BAIP), com, no 
máximo 10 (dez) páginas, contendo: 

a) Título do projeto de pesquisa proposto, nome do candidato à bolsa, resumo de no máximo 200 
palavras; linha de pesquisa do PPG–BAIP ao qual o projeto se enquadra; 
b) Enunciado do problema (Objetivos. Qual será o problema tratado pelo projeto e qual sua importância? 
Qual será a contribuição para a área? Cite trabalhos de sua autoria relevantes na área); 
c) Resultados esperados; 
d) Material e Métodos  
e) Indicação de metas (descrição de sub-projeto(s) potencial(is) no(s) qual(is) discente(s) do PPG-BAIP 
podem estar colaborando a fim de desenvolver pesquisa resultando em dissertações, publicações e 
inovação; provável produção científica decorrente de sua conclusão). 
f) Cronograma; 
g) Bibliografia: liste as referências bibliográficas citadas nas seções anteriores (usar normas vigentes do 
PPG-BAIP). 
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