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EDITAL Nº 001/2017 – BOLSISTA PNPD/PPGARTES 

O Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Pará – PPGARTES/UFPA 

está recebendo inscrições para selecionar 1 (um) doutor para desenvolver atividades de 

ensino e pesquisa como bolsista do Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD 2017. 

1. Condições 

I – possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos 

avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em 

instituição estrangeira, este deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação;  

II – disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, 

currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos 

científicos e tecnológico 

s de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico.  

III – não ser aposentado ou estar em situação equiparada. 

2. Modalidades de bolsa 

O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades: 

a) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem vínculo 

empregatício;  

Professor substituto pode ser aprovado na modalidade a) sem prejuízo de suas atividades de 

docência, após análise e autorização do Programa de Pós-Graduação. 

b) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício; 

O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço residencial no 

exterior no momento da submissão da candidatura. 

c) ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino 

superior ou instituições públicas de pesquisa.  

O candidato aprovado na modalidade c) deve apresentar comprovação de afastamento da 

instituição de origem, por período compatível com o prazo de vigência da bolsa.  

A bolsa PNPD/CAPES consiste no pagamento de mensalidades no valor de R$ 4.100,00 

diretamente ao bolsista em conta corrente do Banco do Brasil.  

     3.   Obrigações do bolsista selecionado 

3.1. Desenvolver atividades de ensino e pesquisa no âmbito da graduação e pós-

graduação na Universidade Federal do Pará – UFPA; 

3.2.  Publicar resultado da pesquisa realizada ao final de cada ano; 
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3.3. Elaborar Relatório de Atividades Anual a ser submetido à aprovação do Programa 

de Pós-Graduação e encaminhar a CAPES Relatório Final em até 60 (sessenta) dias 

após o encerramento da respectiva bolsa. 

      

     4.  Duração da bolsa 

4.1 Para o bolsista aprovado nas modalidades a) ou b) do item 2, o período de duração 

da bolsa será de 12 (doze) meses, podendo ser renovada anualmente até atingir o 

limite máximo de 60 (sessenta) meses; 

4.2. Para o candidato aprovado na modalidade c) do item 2, o período máximo de 

duração da bolsa será de 12 (doze) meses, sem possibilidade de renovação. 

 

     5.  Documentação necessária para a inscrição (deverá ser enviada digitalizada) 

5.1.  Ficha de inscrição preenchida e assinada (pg. 4); 

5.2. Cópia do Diploma de Doutorado obtido em programa de pós-graduação 

credenciado pela CAPES. No caso de estrangeiros deverá ser autenticado pelo 

consulado brasileiro no país de origem; 

5.3. Cópia dos Históricos da Graduação e Pós-Graduação (mestrado e doutorado ou 

doutorado direto); 

5.4. Currículo Lattes atualizado obtido na Plataforma Lattes (www.cnpq.br) – indicar o 

link do currículo cadastrado ou, se estrangeiro, currículo com histórico de registro de 

patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e tecnológicos de impacto e/ou 

prêmios de mérito acadêmico; 

5.5. Cópia da carteira de identidade e do CPF ou do passaporte; 

5.6. Plano de Trabalho pretendido (máximo de 10 páginas); 

5.7. Dados Bancários – conta corrente no Banco do Brasil. 

 

      6.   Período de Inscrição 

6.1. A inscrição do candidato deverá ser feita via e-mail, no período de 01 a 28 de 

fevereiro de 2017, no seguinte correio eletrônico: ufpa.ppgartes@gmail.com com a 

seguinte identificação: EDITAL PNPD PPGARTES/UFPA – 2017 – (NOME DO 

CANDIDATO). Não serão consideradas inscrições enviadas após as 23h59m do dia 

28/02/2017. 

      

     7.  Seleção 

7.1. O processo de seleção compreenderá análise do currículo dos candidatos, 

considerando sua formação acadêmica, publicações e adequação de sua proposta de 

trabalho a uma das linhas de pesquisa do PPGARTES, disponíveis no site 

www.ppgartes.propesp.ufpa.br.   

7.2. Será indicado para receber a bolsa PNPD o candidato que, preenchendo os 

requisitos necessários, obtiver a maior pontuação final atribuída pela comissão 

avaliadora. 

http://www.cnpq.br/
http://www.ppgartes.propesp.ufpa.br/
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8.   Divulgação dos resultados 

8.1. O resultado final da seleção será divulgado na página do PPGARTES 

(www.ppgartes.propesp.ufpa.br) até o dia 11.Março.2017. 

                                                       
                 Profa. Dra. Benedita Afonso Martins (Bene Martins, cf. LATTES) 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Pará, 

30 de Janeiro de 2017. 
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SELEÇÃO BOLSA PNPD – EDITAL 001/2016 – PPGARTES/UFPA 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Dados do(a) Candidato(a) 

Nome: 

Nascimento: Naturalidade: 

 

Nacionalidade: 

 Se Estrangeiro: visto permanente:     
(     )Sim                    (    ) Não 

Passaporte no.  País:  

Estado Civil: 

 

 

 

CPF 
Identidade: 

 

 

Orgão Expedidor: Data 
Expedição:___/___/___ 

Possui vínculo empregatício?  (     ) Sim   (    ) Não 

Se Possuir: Tipo de Empregador:  (     ) IES no país  (     ) IES no exterior  (    )IES privada  

Empregador:  

Categoria Funcional: (      ) Docente   (     ) não Docente 

Tipo de Afastamento: (     ) Integral     (     ) Parcial   (    ) não Informado 

Endereço Residencial: 

Rua:  Nº                            Bairro:   
CEP: Cidade: Estado:                   Telefone (    ) 
Celular (   ) 
 
 
 

E-mail:    

Contatos de emergência com: 

Nome: Tel:(   ) 

Nome: Tel: (   ) 

Dados Bancários – Conta Corrente 

Banco: Brasil Agência no.c/dígito: 

Conta Corrente no. c/ digito:   

Dados Acadêmicos: 

Nível de Titulação Obtido: Ano da Titulação País 

IES da Titulação:            

Área da Titulação:                                                                            (ver tabela do CNPq/CAPES) 

Dados da proposta 

Proposta de trabalho vinculada a Linha de Pesquisa: (    ) 1   (   ) 2    (   ) 3 

Título do Plano de Trabalho: 
 

 
Assinatura do Candidato(a)                                                                                               
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