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  Caros discente e docentes, nesta sexta edição do Boletim Informativo 

gostaríamos de destacar o primeiro simpósio do nosso programa. A 

organização do evento teve como norte a socialização em torno da ciência, isto 

é, os projetos dos alunos. Todos estão convidados a participar e fazer parte. 

Importante também é a oportunidade de estágio no exterior aos 

doutorandos. Faremos o possível para atender todas as solicitações. 

Destacamos ainda a criação do GT Espaço que tem como objetivo atender uma 

demanda antiga dos discentes para espaço de trabalho e convivência em SBC, 

sendo que hoje contabiliza-se zero espaço em comparação a centenas de metros 

quadrados em SA. 

Lembramos o Prêmio Produtividade NC5, um chamativo da necessidade de 

submeter o mais rápido possível os resultados de seus trabalhos aos diversos 

meios de comunicação científica. Esta é nossa última oportunidade de ganhar 

mais pontos na próxima avaliação CAPES. A novidade é que foi criada uma 

premiação especial para docentes permanentes do Programa.  

Finalizando com alguns vídeos, recomendamos assistir o debate com o 

sociólogo Peter  Weingart do Centro de Pesquisa Interdisciplinar (ZiF) da 

Universidade de Bielefeld, Alemanha, sobre Interdisciplinaridade e a Nova 

Governança das Universidades. Há também vídeos de divulgação que 

contam com a participação de nossos professores e alunos: UFABC Pesquisa 

T01E01 Neurociência e Interação UFABC e o Mercado - Ambiental, Médico, 

Farmacêutico e Cosmético e O tempo está passando mais rápido para você? 
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Notícias gerais  

A Pró-reitoria de Pós-graduação instalou, a pedido desta Coordenação, o 

GT Espaços para discentes de pós no Campus SBC, composto por Prof. Yossi 

Zana, Prof. Fernando C. Mattos (coordenador do Programa de pós-graduação 

em Filosofia e do Núcleo de Ciência, Tecnologia e Sociedade) e Kleber Fereira 

(Coordenador Administrativo da ProPG).  

O processo seletivo para ingresso está ocorrendo normalmente, sendo que 

foram homologados 14 candidatos ao mestrado e 3 ao doutorado. 

Disciplinas a serem ofertadas no próximo quadrimestre: Métodos 

Quantitativos em Neurociência, Métodos e Modelos Psicofísicos, Comunicação 

Celular no Sistema Nervoso e Psicofarmacologia, Processamento de Sinais 

Neurais e Seminários. 

 

Próximos eventos e Oportunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Simpósio do PPG-NCG. O simpósio será realizado no dia 26 de 

agosto, no período das 12 às 18h, e será aberta com uma palestra de 

Profa. Anapatrícia Vilha, Coordenadora da Agência de Inovação da 

UFABC. A apresentação é obrigatória aos discentes do Programa 

matriculados há pelo menos 4 meses, a contar a partir da data de 

realização do evento. A apresentação será em formato oral ou de painel, 

conforme opção do discente no momento da submissão. Período de 

inscrição: Até dia 14/08, pelo formulário 

http://goo.gl/forms/wurFrS52Ssr2Rz7n1 Os que gostariam de 

participar na organização, podem entrar em contato com a Coordenação. 
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Oportunidade: Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior.  

Nosso Programa tem disponível uma cota de 12 meses de bolsa para 

alunos de doutorado que gostariam de realizar parte de seu curso 

no exterior.  O processo de seleção é em grande parte já estabelecido pelo 

Edital CAPES, inclusive o cronograma. No sentido de maximizar o 

número de candidatos, receberemos inscrições até o limite do prazo. 

Desta forma, discentes que se consideram bons candidatos, mas que 

ainda não foram aprovados no Exame de Qualificações, podem o fazer 

até o último dia da seleção. 

O processo inicial será da seguinte forma: 

� - Período de inscrição: 15 a 21/09.  

� - Instalação da Comissão de Seleção: 22 a 23/09 

� - Divulgação dos resultados: 25/09 

� - Recursos: 26/09 

� - Divulgação dos resultados finais e encaminhamento à ProPG: 29/09 

� - Encaminhamento à CAPES: 30/09 

Este calendário pode ser ajustado conforme demanda da ProPG, pois 

esta precisa homologar as decisões do Programa. A Comissão de Seleção 

será formada por 3 membros: O Coordenador do Programa, 

representante dos discentes (doutorandos) e um professor externo ao 

programa. Os critérios de classificação da Comissão são aqueles 

expressos no Edital CAPES. 

Observa-se o período de bolsa solicitado pode ser de 4 a 12 meses, ou 

seja, com a cota de 12 meses podemos atender até 3 discentes. Além 

disso, tecnicamente nosso programa pode receberam uma cota adicional 

de meses, uma vez que a cota de programas que não a utilizou pode ser 

redistribuída pela ProPG. Ou seja, recomendamos que todos os discentes 

que atendem os requisitos mínimos se inscrevam.  

Os detalhes da oportunidade estão disponíveis no link abaixo. Há uma 

serie de providências a serem tomadas com antecedência, como os 

contatos no exterior: 

http://www.capes.gov.br/component/content/article?id=4561 
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Prêmio de Produtividade NC5 

� Objetivos: Incentivar e reconhecer a produtividade científica e 

tecnológica dos discentes 

� Candidatos: Discentes matriculados no período de 2015 a 2016 e que 

publicaram em 2016 (não há necessidade de inscrição). 

� Publicações: Artigos em periódicos indexados no Scientific Journal 

Ranking (SJR), capítulos de livros em editoras com revisão por pares ou 

patentes depositadas. Capítulos de livros e patentes depositadas terão 

um fator de impacto atribuído por 3 professores indicados pela 

Coordenação. As publicações deverão ser relacionadas com o Projeto de 

Pesquisa do discente e constar no Lattes do orientador até janeiro de 

2017. 

� Certificado de reconhecimento: 3 primeiros colocados. 

� Premiação: primeira Reunião Plenária de 2017. 

� Critérios e pesos de classificação: 

1. Impacto: SJR ou outro atribuído. 

2. Ordem da autoria do discente: 1/posição. 

3. Tempo em meses desde a primeira matricula: min(12/tempo, 2) 

� Simulação: Um discente publicou 2 artigos em 2016. O primeiro artigo 

(SJR=1) foi publicado 12 meses após a primeira matricula com ele 

primeiro autor.  Um segundo artigo (SJR=1) foi publicado 16 meses após 

a matrícula com ele sendo segundo autor. Pontuação = 

1*(1/1)*min((12/12),2) + 1*(1/2)*min((12/16),2) =  1,38 

� Sorteio de uma passagem internacional: Todos os candidatos com 

pontuação>0 participarão, em condições de igualdade, em um sorteio de 

uma passagem de ida-e-volta ao exterior (Américas ou Europa, país a 

combinar com o ganhador). 

 

 

 


