
 
 

O Seminário de Avaliação Pós-Doc é um evento anual realizado na FACEPE desde 2013, no qual 

os bolsistas e ex-bolsistas de pós-doutorado da Fundação têm a oportunidade de apresentar os 

resultados parciais/finais dos seus projetos de pesquisa e expor as suas contribuições 

acadêmico-científicas no âmbito das instituições de vínculo. 

O Seminário Pós-Doc 2020 será realizado no período de 23 a 27 de novembro de 2020 em 

salas virtuais criadas especificamente para este propósito. Neste ano, estão previstas a 

realização de 184 apresentações orais distribuídas nas subáreas Capes e pelas grandes áreas de 

conhecimento (Ciências Agrárias; Biológicas; da Saúde; Exatas; Humanas, Sociais Aplicadas, 

Letras e Artes; e Engenharias). O evento contará com apresentações simultâneas em três salas, 

nos dois turnos (manhã e tarde) e com três avaliadores escalados a cada turno. 

A apresentação dos resultados parciais/finais é OBRIGATÓRIA para todos os bolsistas que 

atenderem um dos seguintes critérios: 

-Pesquisador com bolsa ativa, com início da vigência antes de 2020; 

-Pesquisador com bolsa cancelada/encerrada, desde que a bolsa foi ativa por um período mínimo 

de três meses após o mês do último Seminário de Avaliação (agosto/2019). 

Todos os pesquisadores com início da vigência da bolsa de pós-doutorado em 2020 serão 

convidados a participar do evento como OUVINTES. A presença é recomendada. 

A pontuação final de cada bolsista será aferida pela soma das notas obtidas nas avaliações do 

relatório de acompanhamento e da apresentação oral: 

 

Relatório + Apresentação oral 

 

Para o relatório de acompanhamento serão considerados para efeito de pontuação: 

• Andamento do Projeto em relação ao cronograma (peso 3), 

• Contribuição Acadêmico-Científico do bolsista (peso 3) e 

• Contribuição Social e Regional (peso 4). 

Para a apresentação oral serão considerados para efeito de pontuação: 

• Conteúdo, desenvoltura, dinâmica e qualidade da apresentação e 

• Coerência nas respostas da arguição oral. 

O status final dos bolsistas após a avaliação da apresentação oral será: 

➢ Média final igual ou superior à 7,0 serão automaticamente considerados 

recomendados à MANUTENÇÃO DA BOLSA. 

➢ Média igual ou superior a 5,0 e inferior a 7,0, o status será de MANUTENÇÃO DA BOLSA 

COM RESSALVAS. 

➢ Para médias inferiores a 5,0 a recomendação é de CANCELAMENTO DA BOLSA. 
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Calendário – SEMINÁRIO PÓS-DOC 2020 

 

ETAPAS PRAZOS 

 

Envio dos Relatórios de Acompanhamento pelos bolsistas 
 

Até 30/10/2020 

 

Encaminhamento dos Relatórios de Acompanhamento às 
Comissões de Avaliação 

 
A partir de 03/11/2020 

 
Envio das apresentações (Power-Point) 

 
Até 13/11/2020 

 

O Relatório do SEMINÁRIO PÓS-DOC 2020 e a APRESENTAÇÃO devem ser enviados para 

o e-mail pos.doc@facepe.br. 

Para facilitar a identificação e a organização dos arquivos do SEMINÁRIO PÓS- DOC 2020, 

deve-se inserir como título do e-mail: [SEMINÁRIO PÓS-DOC 2020] RELATÓRIO (OU 

APRESENTAÇÃO) – N° DO PROCESSO – NOME DO BOLSISTA 

O arquivo do Relatório do SEMINÁRIO PÓS-DOC 2020 deve estar acompanhado de uma 

Carta de encaminhamento do supervisor, devidamente assinada. 

Na impossibilidade da presença do bolsista, o mesmo deve enviar uma justificativa 

fundamentada para o e-mail pos.doc@facepe.br, com a anuência do supervisor, 

mantendo-se a obrigatoriedade do envio do Relatório do SEMINÁRIO PÓS-DOC 2020, no 

prazo estabelecido. 

Na ausência justificada do bolsista, a Comissão terá acesso a justificativa e avaliará o 

Relatório de Acompanhamento. Neste caso, o bolsista já fica ciente que não pontuará na 

APRESENTAÇÃO ORAL (ficará com zero), pontuando apenas no Relatório. 

A presença do supervisor apesar de ser RECOMENDADA, não é obrigatória.  

Para dúvidas em geral, o bolsista poderá entrar em contato com a equipe do 

SEMINÁRIO PÓS-DOC 2020 através do e-mail pos.doc@facepe.br. 

 

 
Recife, 30 de setembro de 2020. 

 

 
Sandra Naoko Kaneyasu 

Gestora das bolsas Pós-Doc FACEPE 
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