
 



científico e reconhecida experiência acadêmica nas Instituições com programas de pós-graduação 
recomendados pela CAPES, dos estados da Região Norte e do estado do Maranhão;
2.4  Contribuir  para  o  desenvolvimento  de  planos,  programas  e  projetos  que  propiciem  a 
implementação das ações institucionais de articulação das redes de cooperação a serem apoiadas 
pelo PROCAD - Amazônia.

3. REQUISITOS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
3.1 Requisitos do Professor Visitante:
3.1.1 Ser portador de título de Doutor, ou equivalente, há, no mínimo, 10 (dez) anos.
3.1.2  Ter  atuado  em  Programa  de  Pós-Graduação  stricto  sensu,  em  instituições  no  país  ou  
exterior.
3.1.3  Estar  aposentado  ou  oficialmente  licenciado  –   exceto  por  invalidez   –  no  momento  da 
implementação e durante toda a duração da bolsa.
3.1.4 Possuir  Curriculo Lattes atualizado na Plataforma Lattes do CNPq na data da submissão da 
proposta para candidatos de brasileiro ou Curriculum vitae para estrangeiros.
3.1.5 Não encaminhar proposta pela instituição a qual se aposentou ou licenciou, excetuando, se os 
casos de atuação em outros campi ou unidade fora de sede.
3.1.6 Ter sido docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua área e ter  produção 
científica relevante, notadamente nos últimos 10 (dez) anos.
3.1.7 Ser bolsista de Produtividade em Pesquisa nível 1/Pesquisador Sênior do CNPq ou:

a) possuir produção científica equivalente;
b)  ter  experiência  na  formação  de  recursos  humanos,  expressa  por  suas  orientações  de 
mestrado e doutorado concluídas; 
c) ter conhecimento e experiência relacionados  com  a  criação,  implantação  e consolidação 
da  pesquisa  e  pós-graduação  em instituições  universitárias,  envolvendo  a  estruturação  de 
grupos e linhas de pesquisa e de programas de pós-graduação;
d) ter  experiência  no  estabelecimento  de  parcerias  com  o  setor  produtivo,  órgãos 
governamentais  e  outras  organizações  da  sociedade  civil,  no  sentido  de  transformar 
resultados de pesquisa científica em fatores de agregação de valor.

3.1.8 Apresentar, para o período previsto para o usufruto da bolsa, Plano de Trabalho para apenas 
uma instituição. 
5.3.9  Dedicar-se  ao  desenvolvimento  das  atividades  previstas  no  Plano  de  Trabalho  que 
justificou sua indicação como participante do Programa.
5.3.10 Não acumular a percepção da bolsa PVNS com qualquer modalidade de bolsa/auxílio de 
outro  programa  da  CAPES  ou  de  qualquer   outra   agência/entidade/órgão  nacional   ou 
internacional, exceto com aquelas a que se refere à Portaria Conjunta CAPES/CNPq nº 2, de 15 de 
julho de 2010.
5.3.11  Apresentar  relatórios  parcial  e  final  com  o  resultado  dos  estudos  ou  pesquisas  
realizados conforme o Plano de Trabalho aprovado.
5.3.12 Casos omissos e situações excepcionais deverão ser submetidos à DPB/CAPES para decisão 
final.

4. PLANO DE TRABALHO
4.1 Plano de Trabalho, deverá conter obrigatoriamente:

a) objetivos, metas e resultados esperados;
b) detalhamento das atividades a serem executadas;



c) cronograma de execução das ações propostas para o atendimento das metas;
d) Fonte de financiamento;
e) Referências.

4.2 Requisitos do Plano de Trabalho:
a)  ser  enquadrado pela  Pró-Reitoria  de Pesquisa,  Pós-Graduação e  Inovação Tecnológica, 
como projeto relevantes para o desenvolvimento da Ufopa;
b) representar uma contribuição relevante e inovadora para o desempenho do programa de 
pós-graduação,  onde  o  Professor  Visitante  Nacional  Sênior-Amazônia  desenvolverá  suas 
atividades;
c)  apresentar  detalhes  do  desenvolvimento  de  atividades  diversificadas  planejadas  para  o 
Professor  Visitante  Nacional  Sênior-Amazônia,  incluindo:  aulas,  palestras,  orientação  de 
iniciação  científica,  de  dissertações  ou  teses  e  participação  em  projeto  de  pesquisa  e 
atividades de articulação das redes de cooperação aprovadas em Associação ou Proponente no 
Edital  Nº21/2018  PROCAD/Amazônia.  O  detalhamento  deverá  vir  acompanhado  do 
Cronograma  de execução contendo informações sobre o conjunto de atividades programadas 
e o projeto a ser desenvolvido.
d) Para a execução dos projetos,  a  UFOPA disponibilizará recursos materiais  e físicos  de 
acordo  com  a  sua  disponibilidade  tais  como:  ambiente  de  trabalho  (mesa),  integração  a 
espaços laboratoriais (quando aplicado ao plano de trabalho individual) e acessos digitais.
e) O material de consumo relacionado às pesquisas dos bolsistas deverão estar contemplados e 
previstos no plano de trabalho para execução na região ou em projetos de pesquisa acordados 
com a Instituição.

5. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DE PROPOSTAS
5.1 As decisões sobre as concessões a serem efetivadas pelo programa são baseadas nos seguintes 
critérios:

Critérios Pesos

Cumprimento dos requisitos e normas fixados pelo programa da CAPES expostos no item 3 
do presente Edital.

2

Mérito e exequibilidade do plano de trabalho proposto. 3

Relevância,  adequação  e  impacto  do  plano  quanto  ao  cumprimento  de  projetos  de 
desenvolvimento ou consolidação dos grupos de pesquisa e programas de pós-graduação da 
UFOPA.

2

Grau de atendimento às prioridades estabelecidas  pela  CAPES para o apoio à proposta 
institucional

1

Mérito acadêmico-científico do candidato 2

5.2 Cada item receberá uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez). A pontuação final de cada projeto será  
aferida pela média ponderada das notas atribuídas aos itens.
5.3 Projetos que obtiverem nota inferior a 5 (cinco) em qualquer um dos itens avaliados serão 
desclassificados.
5.4 será criada uma Comissão Ad hoc para a avaliação das propostas.



6. DURAÇÃO DA BOLSA
6.1 O Programa prevê, nesta chamada, a concessão de até 3 (três) bolsas de Professor Visitante 
Nacional Sênior-Amazônia no valor de R$ 8.905,42 (oito mil, novecentos e cinco reais e quarenta e  
dois centavos) mensais. 
6.2 A bolsa será concedida por um período de dois anos, prorrogável por mais dois anos, mediante 
avaliação do desempenho e cumprimento das metas propostas no projeto aprovado.

7. CRONOGRAMA

O Programa Professor Visitante Nacional Sênior na Amazônia da UFOPA receberá as inscrições 
conforme o seu cronograma oficial abaixo especificado:

Atividades Datas

Divulgação do Edital 31/10/2018

Início das Inscrições¹ 01/11/2018

Término das Inscrições¹ 08/11/2018

Divulgação dos resultados preliminares Até 12/11/2018

Prazo para envio de recurso Até 2 dias úteis corridos após a divulgação do 
resultado

Divulgação do resultado final Até 15/11/2018

Implementação dos auxílios² Até 16/11/2018

¹ As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo e-mail: posgraduacao.ufopa@gmail.com 
² A implementação das bolsas dependerá do calendário de Implementação de Bolsas no Sistema de Acompanhamento de 
Concessões (SAC) da Capes.

8. FORMA E ENDEREÇO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS

8.1 As propostas dos pré-candidatos às bolsas PVNS deverão conter a seguinte documentação:
a) Carta proposta, expondo os motivos para a pretensão de trabalhar na UFOPA, se comprometendo 
a assumir a bolsa caso seja aprovado pela CAPES e especificando em quais programas atuará, 
sendo  os  programas  de  Mestrado  em  Educação,  Ciências  da  Sociedade,  Biodiversidade, 
Biociências,  Recursos  Naturais  da  Amazônia,  Sociedade,  Ambiente  e  Qualidade  de  Vida  e 
Doutorado em Sociedade, Natureza e Desenvolvimento. 
b) Ficha de Inscrição do PVNS (Anexo I)
c)  Cópia  atualizada  do  currículo  disponível  na  Plataforma  Lattes, com a  comprovação  das  3 
produções científicas mais relevantes dos últimos 5 anos; 
d) Termo de compromisso do Professor Visitante (Anexo II);
e) Carta de aceite dos coordenadores de cursos de Pós-graduação no qual o PVNS estará vinculado.
8.2 As propostas deverão ser encaminhadas, obedecendo rigorosamente ao cronograma exposto no 
item 6, por meio eletrônico, para o endereço eletrônico: posgraduacao.ufopa@gmail.com 
8.3 Plano de trabalho conforme especificado no item 4 assinado
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9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1  O material de consumo relacionado às pesquisas dos bolsistas deverão estar contemplados e 
previstos em projetos de pesquisas considerados para execução na região ou em planos previamente 
acordados com a instituição.
9.1  Para  informações  e  contatos:  Diretoria  de  Pós-Graduação  Telefone:  (93)  2101-4961  ou 
Endereço eletrônico: posgraduacao.ufopa@gmail.com
9.2 Os casos omissos e as situações não previstas no presente edital serão analisados pela UFOPA. 
9.3 O presente edital regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público.

Prof. Dr. Domingos Luis Wanderley Picanço Diniz
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica
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Anexo I

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES
Diretoria de Programas de Bolsas no País - DPB
Coordenação-Geral de Desenvolvimento Setorial e Institucional - CGSI
Coordenação de Programas de Qualificação de Quadros Docentes - CQD

Programa Professor Visitante Nacional Sênior

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
DADOS DA IFES

Instituição:
Pró-Reitor de Pós-Graduação:
Logradouro:
Bairro:
CEP:
Cidade:
Telefone:
Fax:
E-mail:
Número de Cotas:

DADOS DO(S) PROFESSOR(ES) VISITANTE(S)

Nome:
CPF:
E-mail:
Área de conhecimento:
Dados Bancários
Banco do Brasil
Agência:
Conta Corrente:

Local e data:_____________, ___ de _____________ de 2009.

______________________________________
Pró-Reitor(a) de Pós-Graduação

(assinatura e carimbo)



Anexo II

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES
Diretoria de Programas e Bolsas no País – DPB
Coordenação-Geral de Desenvolvimento Setorial e Institucional - CGSI
Coordenação de Programas de Qualificação de Quadros Docentes - CQD

TERMO DE COMPROMISSO DO PROFESSOR VISITANTE

Pelo  presente  termo  de  compromisso,  eu,  __________________________,  residente  e 
domiciliado (a) em ________________________, CPF nº. _________________________, assumo 
junto  à  Universidade  ________________________,  com  o  apoio  da  CAPES,  em  caráter 
irrevogável, os compromissos e obrigações que se seguem:

I - dedicar-me com exclusividade ao desenvolvimento do meu Plano de Trabalho;

II - manter atualizadas junto à CAPES as informações referentes à minha situação 
funcional como aposentado ou licenciado;

III - apresentar  à  CAPES,  por  meio da Pró-Reitoria  de  Pós-Graduação,  relatório 
referente às atividades desenvolvidas durante o período de vigência da bolsa;

IV - não acumular a percepção de bolsa com qualquer modalidade de bolsa de outro 
Programa da Capes ou de qualquer outra agência nacional ou internacional;

V - fixar residência na cidade onde se encontra a Instituição à qual me destinarei;

VI - não  ser  professor  visitante  no  mesmo  campus  da  Instituição  pela  qual  me 
aposentei, ou me licenciei;

VII - dar ciência imediata à CAPES, no caso de haver alteração de dados que façam 
com que o bolsista passe a não mais fazer jus ao benefício.

Ao firmar o presente compromisso, declaro estar ciente de que a inobservância aos itens 
acima poderá acarretar a suspensão do benefício concedido e a obrigação de restituir à CAPES toda 
a importância recebida indevidamente, corrigida monetariamente, por meio de providências legais 
cabíveis, de acordo com a legislação em vigor.

Assinatura do Professor Visitante:

Local e data:

Assinatura/carimbo do(a) Pró-Reitor(a) de Pós-Graduação: 

Local e data:
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