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O Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica (PROPPIT) da Universidade 

Federal do Oeste do Pará (UFOPA) torna pública a seleção de propostas para o recebimento de 

Bolsas de Doutorado CAPES concedidas por cota à UFOPA no âmbito do Programa 

PRODOUTORAL. O Programa será administrado pela PROPPIT, por meio de sua Diretoria de Pós-

Graduação, observando as condições descritas a seguir e a regulamentação emanada da CAPES 

(Portaria 140, de 02/10/2013).  

 

1. OBJETIVO 
O Prodoutoral tem como objetivo geral estimular a elaboração e a implementação de estratégias de 

melhoria do ensino, da pesquisa e da extensão da UFOPA, de modo a apoiar esforços institucionais 

para a capacitação e para o aprimoramento da qualificação dos seus docentes, visando à 

consolidação de grupos de pesquisa e à formação de programas de pós-graduação. É um programa 

que se caracteriza por favorecer a mobilidade dos bolsistas de origem UFOPA para as IES de 

destino durante o tempo de duração da capacitação docente, bem como a dos professores 

orientadores, como forma de integração entre as instituições participantes.  

 

2. PÚBLICO ALVO 
2.1. O presente Edital se destina a docentes da Universidade Federal do Oeste do Pará. 

2.2. O candidato à bolsa deve atender aos seguintes requisitos: 

2.2.1. Ser professor efetivo contratado em regime de dedicação exclusiva. 

2.2.2. Estar afastado integralmente de suas atividades regulares da UFOPA para cursar doutorado. 

2.2.3. Estar regularmente matriculado em programa de pós-graduação com conceito igual ou 

superior a 4 (quatro), promovido por outra instituição de ensino superior, conforme critérios 

estabelecidos pela portaria nº 140, de 02 de outubro de 2013. 

. 2.2.5. Não acumular a bolsa PRODOUTORAL com outro tipo de bolsa de qualquer agência ou 

instituição. 

 

3. DA BOLSA 
3.1. O docente selecionado receberá da CAPES bolsa de doutorado e auxílio-moradia, em valores 

definidos pela própria agência. 

3.2. A bolsa ofertada terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogada anualmente, até o máximo 

de 36 meses de acordo com a disponibilidade 

3.2.1. No caso de o bolsista haver recebido bolsa de outra agência pública de fomento, esta será 

computada para o cálculo do tempo máximo da bolsa. 

3.3. O auxílio-moradia segue os mesmos períodos da bolsa. 

3.4. As bolsas terão vigência a partir do mês de janeiro de 2019 ou no decorrer do ano quando 

houver cota disponível de bolsa e auxílio-moradia. 

3.5. A CAPES  disponibiliza uma cota de 13 (treze) bolsas e auxílio-moradia para a Ufopa, porém 

nem todas estão disponíveis para a implementação. 

3.6. A Diretoria de Pós-Graduação da PROPPIT receberá e processará as demandas dos 

pesquisadores contemplados no Edital, observando sempre os prazos definidos no item 4, adiante. 

 



4. DA INSCRIÇÃO 
4.1. As inscrições deverão ser feitas eletronicamente pelo e-mail da Diretoria de Pós-Graduação 

posgraduacao.ufopa@gmail.com. Para realizar a inscrição, o pesquisador deverá observar as 

seguintes etapas: 

4.1.1 Preencher dados de inscrição e anexar no e-mail: 

4.1.1.1 Formulário de Inscrição, conforme modelo no Anexo I deste Edital; 

4.1.1.2 Cópia do comprovante de matrícula em pdf; 

4.1.1.3 Cópia da Portaria de Afastamento para cursar doutorado em pdf; 

4.1.1.4 Cronograma de atividades a serem desenvolvidas no seu plano de trabalho do projeto de 

doutorado; 

4.1.1.5 Carta de recomendação do orientador, devidamente assinada (anexo II); 

4.1.1.6 Planilha de Pontuação Científica (anexo III) devidamente preenchida; 

4.1.1.7. O docente não deve ter pendências junto a Pró-reitoria; 

4.1.1.8.  Curriculum vitae registrado na Plataforma Lattes (em pdf) e em arquivo único adicional e 

em ordem de acordo com o curriculo as comprovações (em pdf); 

4.1.1.9. Termo de Compromisso Capes disponível no site: http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-

no-pais/prodoutoral; 

4.1.1.10. Projeto de doutorado aprovado pela IES ao qual o docente está afastado para o 

doutoramento. 

 

5. DA AVALIAÇÃO 
5.1. As propostas serão avaliadas e classificadas por uma Comissão Avaliadora designada pela 

PROPPIT. 

5.2. A avaliação das propostas levará em conta: 

5.2.1 A produção intelectual do docente, conforme Curriculum vitæ registrado na Plataforma Lattes 

e Planilha de Pontuação Científica, anexo III; 

5.2.2. Áreas estratégicas citadas no item 6. 

5.3. Em caso de empate na nota final, terá preferência o candidato que ingressou no doutorado há 

mais tempo. 

 

6. ÁREAS ESTRATÉGICAS 
6.1.1. Ciências Exatas e da Terra 

6.1.2. Ciências Biológicas 

6.1.3. Engenharias 

6.1.4. Geociências 

6.1.5. Ciências da Computação 

6.1.6. Ciências da Saúde 

6.1.7. Ciências Agrárias 

6.1.8. Ciências Sociais Aplicadas 

6.1.9. Ciências Humanas 

6.1.10. Linguística, Letras e Artes 

6.1.11. Multidisciplinar 

6.1.12. Educação e Formação Docente 

 

7. OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA 
7.1. Dedicar-se integralmente às atividades do curso de Doutorado. 

7.2.Encaminhar anualmente o Relatório de Acompanhamento das Atividades do bolsista (anexo IV) 

à Diretoria de Pós-Graduação da PROPPIT através do e-mail posgraduacao.ufopa@gmail.com. O 

bolsista que não cumprir com este item será notificado pela Diretoria de Pós-graduação em até 15 

dias do prazo expirado e terá sua bolsa suspensa até sanar sua pendência. 

7.3 Comunicar qualquer alteração em seu vínculo com o Programa de Pós-Graduação e/ou em sua 

condição de afastamento para cursar o doutorado. Esta comunicação devera ser feita via 
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memorando contendo a justificativa e parecer do orientador do curso de pós-graduação, que deve 

ser encaminhado via email para a diretoria de pós-graduação (posgraduacao.ufopa@gmail.com). 

 

8. CALENDÁRIO 

 

8.1. O calendário do Edital deverá seguir as seguintes etapas abaixo relacionadas: 

 

Divulgação do Edital 03/12/2018 

Submissão eletrônica das propostas  03/12/2018 a 02/01/2019 

Análise das propostas 03/01/2019 a 11/01/2019 

Divulgação do resultado preliminar 14/01/2019 

Prazo para Recursos Até 2 (dois) dias úteis após a divulgação 

do resultado preliminar. 

Prazo para análise e resposta dos recursos pelo Comitê Até 18/01/2019 

Divulgação do resultado final Até 21/01/2019 

Entrega dos originais dos documentos de inscrição dos 

candidatos contemplados com a bolsa 

Quando solicitado para a implantação da 

bolsa. 

Implementação das bolsas A partir de Fevereiro de 2019 

 

9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

 

9.1 Qualquer alteração de troca de Programas ou Instituição de destino para o qual o docente 

indicou na ficha de inscrição deste edital, e em caso de trancamento de matrícula, desistência, 

abandono, transferência da instituição de origem, desligamento do bolsista por determinação da 

instituição de destino, o bolsista terá sua bolsa cancelada e poderá ter que devolver o valor total do 

recurso recebido.  

9.2 Em caso do descumprimento do item 7.2, ao não atendimento a entrega do relatório anual de 

acompanhamento de atividades do bolsista, este poderá ter que devolver o valor recebido referente 

ao período da pendência do relatório. 

9.3 Ler e observar a regulamentação específica do Programa PRODOUTORAL descrita na Portaria 

CAPES 140, de 02/10/2013. 

9.4 As inscrições que não estiverem de acordo com os itens contidos no edital serão indeferidas. 
9.5 Informações e esclarecimentos sobre o Edital poderão ser obtidas na Diretoria de Pós-

Graduação da PROPPIT. E-mail: posgraduacao.ufopa@gmail.com e http://ufopa.edu.br/proppit. 

 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. A PROPPIT poderá solicitar documentos adicionais para a avaliação das propostas, caso 

julgue necessário. 

10.2. A PROPPIT divulgará a classificação dos bolsistas em sua página eletrônica seguindo o 

calendário informado no item 8.1. 

10.3. Será de responsabilidade do docente contemplado atender às exigências da CAPES nos prazos 

definidos para a implementação e manutenção das bolsas. 

10.4. Caberá à Diretoria de Pós-Graduação da PROPPIT decidir sobre questões não previstas neste 

Edital. 

10.5. O resultado da seleção deste Edital terá a vigência de 1 (um) ano após a data de sua 

publicação. 

10.6. A PROPPIT não se responsabiliza caso haja cortes das bolsas e auxílios-moradia pela agência 

de fomento. 
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10.7. Informações e esclarecimentos sobre o Edital e sobre a elaboração de propostas poderão ser 

obtidas na Diretoria de Pós-Graduação da PROPPIT. E-mail: posgraduacao.ufopa@gmail.com e 

http://ufopa.edu.br/proppit 

 
 

 

 

Santarém, 03 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

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