
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 012/2018 - PRÉ-SELEÇÃO PARA O 

PROGRAMA PROFESSOR VISITANTE NACIONAL SÊNIOR  

 

O Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica em exercício no uso 

de suas atribuições torna pública a seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas 

alterações estão a seguir elencadas: 

 

Onde se lê: 

 

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 14/12/2018 

Início das Inscrições¹ 17/12/2018 

Término das Inscrições¹ 11/01/2019 

Divulgação dos resultados preliminares  Até 31/01/2019 

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

do resultado 

Divulgação do resultado final Até 04/02/2019 

Implementação dos auxílios² Até 10/02/2019 

 

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 Controle 

de Bolsas e Auxílios (SCBA) 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 
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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 

 

Leia-se: 

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 14/12/2018 

Início das Inscrições¹ 17/12/2018 

Término das Inscrições¹ 25/01/2019 

Divulgação dos resultados preliminares  Até 06/02/2019 

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

do resultado 

Divulgação do resultado final Até 08/02/2019 

Implementação dos auxílios² Até 10/02/2019 

 

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 Controle 

de Bolsas e Auxílios (SCBA) 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 

qual programa Stricto sensu atuará.  

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); 
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e) Carta de aceite do coordenador de curso 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 

 

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. 

 

 

Santarém (PA), 08 de janeiro de 2019. 

 

Prof. Bruno Braulino Batista 

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica em Exercício 

Portaria 2.029/PROGEP-UFOPA de 11/12/2018  
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