Universidade Federal da Bahia
Instituto de Saúde Coletiva
Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva
Rua Basílio da Gama S/N, Canela - 40.110-040 Salvador-Bahia-Brasil
E-mail: ppgsc@ufba.br (71) 3283-7410/7416

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSAS DE MESTRADO E DOUTORADO
AÇÃO EMERGENCIAL COVID-19/CAPES
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PPGSC), do Instituto de Saúde
Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA), em atenção ao Ofício Circular nº 14/2020GAB/PR/CAPES e ao Processo 23038.003279/2020-11, torna pública, para conhecimento dos
interessados, a abertura de inscrições para a seleção interna de 02 (duas) bolsas de mestrado com
duração de 24 meses e 01 (uma) bolsa de doutorado de 36 meses (com possibilidade de
prorrogação por mais 12 meses) para o ano de 2020, que serão realizadas de acordo com as seguintes
orientações:
a) São elegíveis todos/as alunos/as que atendam aos requisitos para concessão de bolsa (Portaria
Capes n.º 034 de 30 de maio 2006 e Portaria Conjunta CAPES/CNPq n° 01 de 15 de julho de 2010)
e possuam projetos que se relacionem especialmente à prevenção e ao combate da atual
pandemia, ou endemias e epidemias em geral que assolam o País, envolvendo áreas do
conhecimento tais como infectologia, epidemiologia, imunologia, microbiologia, biotecnologia,
bioinformática, bioengenharia, ou correlatas, cujos conhecimentos possam compor esforços
coordenados de atuação perante tais situações.
b) Os/As alunos/as que desejarem se candidatar a bolsista devem preencher o formulário de
solicitação disponível no site do ISC e enviar exclusivamente para o e-mail ppgsc@ufba.br. Junto
com o formulário, deverá ser anexado o projeto de pesquisa do discente, para a análise da
Comissão.
c) O processo de seleção obedecerá ao seguinte cronograma:
PERÍODO
28/04 a 1/05/2020
04 a 05/05/2020

ETAPAS
Inscrição dos/as candidatos/as
Seleção dos/as bolsistas

06/05/2020

Publicação da lista com alunos selecionados

07/05/2020

Recursos à Comissão de Bolsas

08/05/2020

Análise dos recursos pela Comissão

11/05/2020

Homologação dos/as selecionados/as pelo Colegiado e publicação do
resultado final
Implementação das bolsas

Maio/Junho

d) A comissão irá selecionar os candidatos exclusivamente com base em critérios de mérito acadêmico.
Salvador, 28 de abril de 2020.

Prof. Marcelo Eduardo Pfeiffer Castellanos
Coordenador do PPGSC/ISC/UFBA

