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EDITAL 01/2019 - SELEÇÃO DE BOLSISTA PNPD/CAPES 

O Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia (PPGCOM), da 

Universidade Federal do Pará (UFPA), torna público que estão abertas as inscrições para 01 

(uma) Bolsa de Pós-Doutorado, vinculada ao Programa Nacional de Pós-Doutorado – 

PNPD/CAPES, no período de 01 a 12 de março de 2019. 

DOS OBJETIVOS 

Art. 1º - O PNPD/CAPES é uma política institucional que financia estágios pós-doutorais em 

Programas de Pós-Graduação (PPG) stricto sensu acadêmicos recomendados pela CAPES e que 

tem por objetivos:  

I - promover a realização de estudos de alto nível;  

II - reforçar os grupos de pesquisa nacionais; 

III - renovar os quadros nos Programas de Pós-Graduação nas instituições de ensino superior e 

de pesquisa;  

IV - promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio pós-doutoral, 

estimulando sua integração com projetos de pesquisa desenvolvidos pelos Programas de Pós-

Graduação no país.  

 

DA BOLSA 

Art. 2º - A bolsa, no valor de R$ 4.100,00 mensais, será concedida pelo prazo de 12 (doze) 

meses, com possibilidade de renovação a cada ano, até o limite de 60 meses, a critério do 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia.  

 

Parágrafo único - A renovação fica condicionada aos interesses do PPGCOM, como também ao 

desempenho do(a) bolsista nas atividades de pesquisa e ensino e à avaliação do Colegiado do 

PPGCOM, respeitando os critérios estabelecidos na Portaria nº. 086, de 03 de julho de 2013, da 

CAPES. 

 

DOS REQUISITOS DO(A) CANDIDATO(A): 

Art. 3º – Os candidatos (as) devem atender aos seguintes requisitos: 

I – Atender aos critérios do Regulamento do Programa Nacional de Pós-Doutorado – 

PNPD/CAPES (Portaria nº. 086, de 03 de julho de 2013/CAPES - 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_

PNPD.pdf); 

II - Possuir título de Doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em curso avaliado pela 

CAPES e reconhecido pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, 

este deverá ser analisado pelo PPGCOM-UFPA; 

III - Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq com qualificações que 

indiquem afinidades para atuar em um das Linhas de Pesquisa do Programa ou, caso o 



candidato seja estrangeiro, no formato indicado pela Portaria nº 086, de 03 de julho de 2013, da 

CAPES. 

IV - Não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 

V - Inscrever-se em uma das seguintes modalidades: 

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

vínculo empregatício; 

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

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

ensino superior ou instituições públicas de pesquisa. 

 

§ 1º O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço 

residencial no exterior no momento da submissão da candidatura. 

 

§ 2º Professores substitutos poderão ser aprovados na modalidade “a” do inciso V, sem prejuízo 

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

 

§ 3º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso V deverão apresentar comprovação 

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

bolsa. 

 

§ 4º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso V não poderão realizar o estágio pós-

doutoral na mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício. 

 

DAS INSCRIÇÕES E DOCUMENTAÇÃO:  

Art. 4º - As inscrições serão recebidas eletronicamente no endereço 

poscomunicacaoufpa@gmail.com, entre 01 a 12/03/2019, mediante o envio da seguinte 

documentação digitalizada em formato PDF. Somente serão aceitas as inscrições cuja 

documentação estiver completa, de acordo com a relação a seguir:  

 

a) Formulário de inscrição (Anexo I) devidamente preenchido;  

 

b) Carta de apresentação do candidato (máximo duas páginas), com endereço, telefone e e-mail 

para contato, dirigida à Coordenação do PPGCOM-UFPA explicando as razões do interesse em 

realizar projeto de Pós-Doutorado junto ao PPGCOM-UFPA, justificando a indicação de uma 

Linha de Pesquisa do Programa, conforme seu descritivo, ementas e objetivos (Anexo II ou 

https://www.ppgcomufpa.com/linhas-de-pesquisa), indicando as afinidades teóricas e/ou 

metodológicas do plano de trabalho e um provável supervisor que deve ser membro permanente 

do PPGCOM-UFPA e constar na relação do Anexo III deste Edital; 

 

c) Projeto de pesquisa em português (máximo de 12 páginas; espaço 1.5 entre linhas; fonte 

Times New Roman 12; incluindo bibliografia), com indicação de aderência do projeto com a 

Linha de Pesquisa do PPGCOM-UFPA na qual pretende atuar.  

 

d) Currículo Lattes atualizado para pesquisadores brasileiros ou no formato indicado pela 

Portaria nº 086, de 03 de julho de 2013, da CAPES para pesquisadores estrangeiros;  

 

e) Plano de Atividades (máximo 02 páginas) a ser desenvolvido no PPGCOM-UFPA e na 

Faculdade de Comunicação da UFPA, integrado a um dos Grupos de Pesquisa vinculados ao 

Programa, acompanhado do cronograma de desenvolvimento da pesquisa para os 12 meses de 

vínculo, com previsão de produção intelectual e indicação de oferta de uma disciplina por 

semestre.  

 



f) Cópia do Diploma de Doutorado ou declaração de conclusão do curso acompanhada da Ata 

de Defesa da Tese e Histórico Escolar, emitido por instituição avaliada pela CAPES, com 

cursos reconhecidos pelo CNE/MEC. No caso de diploma obtido no exterior, além dos 

documentos acima citados, exige-se a cópia da tese e do histórico escolar;  

 

g) Comprovante de residência para candidatos estrangeiros. 

 

 

DAS OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA: 

Art. 5º - Constituem-se obrigações do bolsista PNPD/CAPES: 

I. Assinar o Termo de Compromisso previsto na Portaria nº 086, de 03 de julho de 2013, da 

CAPES.  

II. Elaborar Relatório de Atividades Anual a ser submetido à aprovação do PPGCOM-UFPA e 

encaminhar o relatório final até 60 (trinta) dias após o encerramento da respectiva bolsa;  

III. Dedicar-se às atividades do Plano de Trabalho durante a vigência da bolsa; 

IV. Restituir à CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada a não observância 

das normas do PNPD, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, circunstância alheia a 

sua vontade ou doença grave devidamente comprovada e fundamentada. A avaliação dessas 

situações fica condicionada à análise e deliberação pela Diretoria Executiva da CAPES, em 

despacho fundamentado. 

 

 

DAS ETAPAS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

Art. 6º - Este processo seletivo será realizado pelos docentes que compõem a Comissão de 

Bolsas do Programa, levará em consideração a trajetória acadêmica do(a) candidato(a) e 

consiste na avaliação do dossiê, composto pelos documentos listados no artigo 4º. Será 

considerada a produção científica dos últimos quatro anos publicada em periódicos de extrato 

superior. 

 

 

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

Art. 7º - A divulgação do resultado final da seleção será no sítio eletrônico do PPGCOM-UFPA 

(www.ppgcomufpa.com) no dia 14 de março de 2019. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Art. 8º - Este processo seletivo será regido pelo Programa Nacional de Pós-Doutorado da 

CAPES – PNPD/CAPES, cujas informações estão disponíveis para acesso no endereço 

eletrônico da Capes: http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes  

 

Art. 9º - A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação das normas 

estabelecidas neste edital e na Portaria n.º 86/CAPES, das quais não poderá alegar 

desconhecimento.  

Art. 10 - O candidato aprovado deverá apresentar a documentação para implementação da bolsa 

a ser solicitada pelo Programa até às 12h do dia 15 de março de 2019. Caso não apresente a 

devida documentação, o PPGCOM-UFPA poderá chamar o próximo candidato classificado.  

 

Art. 11 - Os casos omissos serão resolvidos pela comissão avaliadora e pelo Colegiado do 

PPGCOM-UFPA. 

 

 

Belém, 01 de Março de 2019. 

 

Profa. Dra. Elaide Martins 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia 

(PPGCOM/UFPA) 

http://www.ppgcomufpa.com/
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes

