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 A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos 
(PPGCTA) da Universidade Federal de Goiás (UFG) torna pública a abertura do edital para 
seleção de 01 (um) bolsista em nível de Pós-Doutorado no quadro do Programa de Apoio 
as programas de pós-graduação emergentes e em consolidação – Pós-doutorado estratégico, 
de acordo com o Edital da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) Nº 16/2022.    

 

1. Bolsa Pós-doutorado/CAPES-PPGCTA 
 

O PPGCTA dispõe de uma bolsa em nível de Pós-Doutorado no valor mensal de R$ 
4.100,00 para o período de 24 meses, conforme Edital Capes Nº 16/2022.    

 

2. Requisitos do Candidato 
 

2.1 Doutores (as) titulados (as) há no máximo 5 anos, a contar da data da implementação da 
bolsa, sendo o título obtido em cursos na área de alimentos, agronomia ou afins, avaliados 
pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição 
estrangeira, este será analisado pela Comissão de Seleção deste processo seletivo; 

2.2 Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq; 
2.3 Estar apto para trabalhar no Projeto de Pesquisa aprovado (Anexo I)  e Plano de Trabalho 

(Anexo II) de estágio pós-doutoral do PPGCTA; 

 

Ainda de acordo com o Edital Capes Nº 16/2022:  

 É vedada a concessão de bolsas para docentes que integram a estrutura da mesma 
Instituição de Ensino Superior responsável pela submissão do projeto.  

 Após a implementação das bolsas no SCBA não serão permitidas substituições de 
bolsistas, salvo se não tiver sido realizado pagamento de mensalidades ao 
beneficiário.  

 A duração das bolsas de Pós-Doutorado não poderá ultrapassar o prazo de 
vigência do projeto.  

 
 
 



3 Requisitos do Bolsista 
 

3.1  Dedicar-se integralmente às atividades de pesquisa e de apoio ao PPGCTA; 
 

3.2 Desenvolver pesquisa relevante de qualidade reconhecida nacional e 
internacionalmente, apresentando seus resultados em veículos qualificados; 
3.3 Participar de atividades pesquisa, ensino, orientação e extensão na pós- graduação; 

 

3.4 Participar das atividades acadêmicas e administrativas do PPGCTA; 
 

3.5 Apresentar à coordenação do PPGCTA relatório anual das atividades desenvolvidas no 
programa em conformidade com o Plano de Trabalho apresentado; 

 

3.6 Não acumular a bolsa com salário e /ou outras concedidas por qualquer agência de fomento.  
 
 

4 Inscrições 
 

4.1. PERÍODO: de 05/11/2022 a 25/11/2022.  

4.2. VIA CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): os documentos exigidos para a inscrição deverão ser 

encaminhados, em arquivo digital, por correio eletrônico (e-mail) para o endereço que segue: 

ppgcta.agro@ufg.br, até a data limite para inscrição 25 de novembro de 2022, às 23h59min. 

 

 4.3. Documentação exigida: 

O (A) candidato (a) deverá enviar para o e-mail ppgcta.agro@ufg.br,  de cópia com boa 
resolução dos seguintes documentos: 
 
i. Formulário de inscrição (disponível em http://ppgcta.agro.ufg.br/), preenchido;  

ii. Cópia de Documento de Identificação: Cópia digital da Carteira de identidade e CPF 
(brasileiros (as)) ou passaporte ou documento similar (estrangeiros (as))  

iii. Versão eletrônica ou escaneada do Diploma de Doutor ou Ata de Defesa de Tese; 
iv. Versão eletrônica ou escaneada do histórico escolar do curso de doutorado; 
v. Currículo Lattes atualizado acompanhado d o  A n e x o  I I  ( p r e e n c h i d o )  e  das cópias 

de declarações e certificados  que comprovem a produção acadêmica dos últimos cinco 
anos (2018-2022); ou Curriculum Curriculum Vitae, se candidato(a) estrangeiro(a) sem 
cadastro nesta Plataforma; 

vi. Plano de Trabalho contendo no máximo 5 (cinco) páginas e em conformidade com o 
Anexo I. Neste Plano, o candidato deve descrever as atividades de pesquisa, ensino, 
coorientação, acompanhamento de discentes e de inserção no PPGCTA previstas para 
serem desenvolvidas em 24 meses, mostrando como essas atividades ajudam a 
consolidar e a fortalecer o PPGCTA. 

 

4.4  As inscrições com documentação incompleta e/ou que não preencherem os requisitos 

exigidos por este edital serão indeferidas. 
 

5 Processo seletivo 
 
 

5.1 Critérios de Avaliação 
 

5.1.1 Relevância e mérito científico e acadêmico da proposta de pesquisa e do plano de trabalho  
 



5.1.2 Qualidade da proposta quanto ao seu potencial de: gerar conhecimentos relevantes 
para fortalecimento científico; reforçar os grupos de pesquisa do PPGCTA; apoiar e 
acompanhar os discentes do PPGCTA; estimular a integração de pesquisa em diferentes 
Programas de Pós- Graduação no país e no exterior; formar recursos humanos; inserir-se nas 
atividades acadêmicas e científicas do PPGCTA, com o objetivo de fortalecê-lo. 

 

5.2 Da aprovação e Seleção 
 

5.2.1 Para efeito de avaliação, 2 (dois) itens serão avaliados: 
 

a) 50%: Análise do Currículo (pontuado conforme Tabela de Pontuação de Currículos do 

devidamente preenchida pelo candidato Anexo II). O número de pontos obtidos será 

convertido em nota de zero a dez. Ao candidato que obtiver maior pontuação será 

atribuída a nota 10,0 (dez). A conversão dos pontos dos demais currículos será calculada 

por meio de regra de três simples.  
 

b) 50%: Entrevista com o candidato para a Apresentação e Entrega do Plano de trabalho; a Ficha 
de avaliação do Plano de trabalho se encontra no Anexo III.  A entrevista será realizada online, 
por meio da Plataforma Google Meet, no dia 29 de novembro de 2022 á partir da 09h00. O link 
da reunião virtual e o horário de cada candidato serão enviados por e-mail para os (as) 
candidatos (as); 

5.2.2 No resultado final, a ser divulgado no dia 01 de dezembro de 2022, constará apenas 

a nota final dos candidatos em ordem decrescente com a indicação de “selecionado” ou 

“não selecionado”. 

5.3 . Em caso de empate prevalecerá a maior nota do Curriculum Vitae. 

 

6. Das Disposições Gerais 

6.1. A inscrição do (a) candidato (a) implicará na sua aceitação às normas deste Processo 

Seletivo, contidas nos comunicados correspondentes e neste Edital.  

6.2.  O (A) candidato (a) deverá manter o seu endereço atualizado, na Secretaria do 

PPGGMP/UFG, enquanto estiver participando do Processo de Seletivo.  

8.4. O prazo para interposição de recurso a este Processo Seletivo será de 48 horas, 

contadas em dias úteis, a partir do horário de divulgação do resultado final, devendo o 

recurso ser encaminhado por e-mail: ppgcta.agro@ufg.br 

6.3. Os casos omissos neste edital serão decididos pela Comissão de Seleção deste Edital.  

6.4. Os exames e procedimentos deste Processo Seletivo serão realizados de acordo com o 

seguinte cronograma:  

Atividade  Data  Horário  

Período de inscrição  05/11/2022 a 

25/11/2022. 

-  

Divulgação das inscrições homologadas 
e link para a entrevista  

28/11/2022  09h00 

Entrevista com apresentação 

e entrega do plano de 

trabalho  

29/11/2022  Á partir 

das 

09h00  

Divulgação do Resultado 01/12/2022 14h00  

 

mailto:ppgcta.agro@ufg.br


 

 

Para maiores informações sobre a estrutura do PPGCTA- UFG acesse o seguinte 

endereço: https://ppgcta.agro.ufg.br 

 

Os casos omissos neste edital serão decididos pela Comissão de Seleção. 

 
 
 

Goiânia, 01 de novembro  de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coordenação do PPGCTA 

Escola de Agronomia 
Universidade Federal de Goiás

https://ppgcta.agro.ufg.br/


ANEXO I 

 

a) Plano de Trabalho a ser elaborado dentro dos seguintes itens:  

O bolsista de pós-doutorado irá trabalhar em diversas atividades que permitirão a inserção coletiva do 

pesquisador no programa.  

1. Atividades de ensino na pós-graduação: o bolsista de PD irá ministrar disciplinas semestralmente no 

idioma inglês ou outro idioma, tendo a participação ativa dos discentes do PPGCTA. As disciplinas terão 

vínculo com as 3 linhas de pesquisa do programa e será dentro da temática ‘Cadeia Agroalimentar 

Sustentável’. Também está previsto a disciplina de redação de artigos científicos em inglês, onde o 

discente poderá preparar e submeter o artigo com resultados prévios da tese/dissertação já em inglês.  A 

previsão é de 1 disciplina por semestre, sendo 2 disciplinas ofertadas anualmente no PPGCTA.   

2. Participação em bancas de qualificação e de trabalhos de conclusão no PPGCTA: participação e 

inserção do PD em bancas de discentes do PPGCTA, e também colaborando com outros programas da 

UFG.  

3. Criação do Grupo de Estudos em Escrita e Publicação de Artigos Científicos: O PD irá auxiliar os 

discentes na escrita de artigos científicos, com encontros previstos semanalmente.  

4. Orientação de discentes do PPGCTA: O bolsista de PD irá co-orientar 2 discente de mestrado e 1 de 

doutorado anualmente. Como ele ficará 2 anos no PPGCTA, ele poderá ser o co-orientador de 3 discentes 

no PPGCTA, criando parcerias com professores do PPGCTA.  

5. Organização e Participação em eventos: o PD deverá participar da organização do Workshop de 

Acompanhamento discente do PPGCTA, durante os eventos que são realizados anualmente na Escola de 

Agronomia, o que levará a uma inserção coletiva do pesquisador no Programa.  

6. Escrita e Publicação de artigos científicos: o bolsista de PD deverá publicar artigos científicos em 

revistas internacionais qualis A1 a A4, oriundos das pesquisas realizadas no PPGCTA durante sua 

passagem, assim como em atividades de co-orientação.  

7. Outras atividades de apoio: o PD também deverá ser inserido em atividades diversas do PPGCTA, como 

por exemplo, participar do planejamento e execução da Autoavaliação do PPGCTA, dar suporte aos 

docente e discente caso precisam em pontos específicos da pesquisa de dissertação ou tese.  

8. Atividade de pesquisa: Plano de trabalho do Projeto de pesquisa: O PD deverá desenvolver o projeto 
de pesquisa, conciliando seu tempo com as atividades descritas acima.  

 Titulo do Plano de Trabalho - Uso de espectroscopia do infravermelho próximo para índice 

nutricional de tomate: Quimiometria e modelagem  

 Resumo: A utilização da espectrometria NIR pode ser utilizada em toda área de ciências de 

alimentos. Sua utilização em produtos hortícolas in natura pode ser relacionada a um único valor 

de qualidade ou como identidade espectral de origem. Neste plano serão estudados os seguintes 



parâmetros de qualidade no tomate: Licopeno, vitamina C, sólidos solúveis, acidez titulável, Ratio 

(valores de referência). 

 Descrição dos objetivos: Este trabalho tem por objetivo geral identificar quais os potenciais 

parâmetros nutricionais de tomates produzidas no Estado de Goiás e elaborar modelo de 

espectroscopia NIR para sua predição.  

 Metodologia. Cronograma e Resultado Previsto  

 Os experimentos serão conduzidos na Horta da EA- UFG. Serão utilizados três híbridos de tomate 

do tipo salada cultivados em sistema convencional. Serão coletas 50 frutos de tomates no estádio maduro, 

essas serão repetidas em três épocas durante a safra. Nos frutos serão obtidos os espectros NIR, 

coloração da epiderme, e parâmetros valores de referência. Os dados espectrais e os valores de referência 

serão analisados utilizando os programas The Unscrambler versão 10.0.3 e Matlab versão R2014b (Math-

Works, Natick, Estados Unidos), sendo este associado ao pacote estatístico PLS-Toolbox versão 7.5 

(Eigenvector Research, Inc., Wenatchee, WA. Os resultados dos modelos PLSR e PCR serão comprovados 

pelos artigos científicos dos modelos desenvolvidos com base nas variáveis estatísticas: RMSEcv, RMSEp e 

o SDRp (NICOLAI et al 2007, AGUIAR et al.,2022, ARRUDA et al., 2022). 

 

 Justificativa 

 O Pesquisador bolsista irá acompanhar todos os experimentos que serão desenvolvidos no termo 

de cooperação FAPEG-UFG. O enquadramento de um pós-doutorado está relacionado à importância deste 

projeto e a complexidade em determinar os parâmetros nutricionais a serem elencados, bem como, uma 

pessoa de conhecimento técnico-cientifico refinado para trabalhar com quimiometria. A relevância deste 

projeto para os pequenos agricultores se dará por meio do entendimento dos métodos não destrutivo 

aplicado a índices nutricionais visando o estabelecimento de hortaliças que alcance valorização em novos 

mercados. Espera-se também que o pesquisador possa ministrar uma disciplina no programa de pós-

graduação para formar novos pesquisadores na área de concentração desse projeto, bem como auxiliar a 

coordenação do programa nas atividades de seminários de avaliação dos pós-graduandos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 
II 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS – EA/UFG 

TABELA DE PONTUAÇÃO DE CURRÍCULOS 

 

 

ATIVIDADE 
PONTUAÇÃO LIMITE 

DE 
PONTOS 

PONTOS 
obtidos Na área 

de C&TA 
Outras 
áreas 

Produção 
Científica 

Artigo Científico Qualis A1 6,0/artigo 2,0/artigo   

Qualis A2 5,0/artigo 1,7/artigo   

Qualis B1 4,0/artigo 1,4/artigo   

Qualis B2 3,0/artigo 1,0/artigo   

Qualis B3 2,0/artigo 0,7/artigo   

Qualis B4 1,5/artigo 0,5/artigo   

Qualis B5 1,0/artigo 0,4/artigo   

Qualis C 0,5/artigo 0,2/artigo   

Artigo de divulgação 0,5/artigo 0,2/artigo   

Trabalhos 
apresentados 

Pôster 0,5/ 
trabalho 

0,2/ 
trabalho 

10,00  

Oral 1,0/ 
trabalho 

0,4/ 
trabalho 

 

Apresentação de palestras e exposições em 
mesa 

0,5 - 5,00  

 
Experiência em magistério 

Ensino 
médio 

1,0/ 
semestre 

0,5/ 
semestre 

 
 
 

10,00 

 

Ensino 
superior 

2,0/ 
semestre 

1,0/ 
semestre 

 

Participação como membro 
efetivo em bancas ou 
similares 

Nível 
universitári 
o 

0,5 / 
banca 

 
- 

 
 

4,00 

 

Concurso 
para 
professor 
universitári 
o 

1,0/ 
concurso 

 

- 
 

Orientação científica de alunos 
universitários 

2,0 / 
aluno / 
semestre 

0,75 / 
aluno / 
semestre 

 

5,0 
 

Atividade Profissional 2,00 / ano - 5,0  



ANEXO III 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS – EA/UFG 

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

DATA: 

CANDIDATO: 

 
EXAMINADOR: 

 
 

A – CRITÉRIOS DA ENTREVISTA PARA AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 
 

1. CONTEÚDO VALOR PONTOS 

1.1 Formação de recursos humanos (atividades de pesquisa, 
ensino, coorientação e apoio a discentes) 

Até 2,5  

1.2 Inserção no PPGCTA Até 2,5  

1.3 Proposta de Consolidação e fortalecimento do PPGCTA Até 2,5  

1.4 Cronograma de distribuição das atividades durante 24 

meses 

Até 2,5  

 
 

NOTA TOTAL Até 10,0  

 
 
 
 
 
 

 

Assinatura do Examinador 


