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EDITAL PROPG Nº 03/2019, DE 01 DE MARÇO DE 2019 

PROFESSOR VISITANTE JUNIOR E PROFESSOR VISITANTE SÊNIOR NO 
ÂMBITO DO PROGRAMA CAPES-PRINT

O Pró-Reitor de Pós-Graduação da Universidade Federal do ABC, no exercício das 
competências previstas no convênio do Projeto Institucional de Internacionalização CAPES-
PrInt da UFABC, torna pública a chamada interna para a indicação de candidatos às bolsas 
de Professor Visitante Junior e Professor Visitante Sênior no exterior. Esta chamada 
destina-se a atividades a serem iniciadas até o dia 01 de julho de 2019. 

1. DA FINALIDADE
1.1 A modalidade Professor Visitante visa oferecer bolsa no exterior e se destina a docentes
doutores que tenham vínculo empregatício com Instituição de Ensino Superior ou instituto
de pesquisa, subdividindo-se em duas tipologias:
1.1.1  Professor Visitante Júnior: professor(a) com vínculo empregatício, que possua até dez
anos de doutoramento contados a partir da inscrição; e
1.1.2 Professor Visitante Sênior: professor(a) com vínculo empregatício, que possua mais de
dez anos de doutoramento contados a partir da inscrição.
§1 A modalidade Professor Visitante tem como público-alvo os(as) professores(as) que
possuam inserção nos meios acadêmicos ou de pesquisa nacionais e internacionais, com
reconhecida produtividade científica e tecnológica.
§2 A categoria Júnior objetiva proporcionar oportunidade de aprofundamento de estudos e
pesquisas para professores(as) em fase de consolidação acadêmica.
§3 A categoria Sênior objetiva atender ao público acadêmico de professores(as) com
senioridade no meio acadêmico e de pesquisa, com vínculo institucional.
1.2 A modalidade Professor Visitante tem como objetivos específicos:
I - incentivar a criação de parcerias e o início ou consolidação de uma rede internacional de
pesquisa existente;
II - contribuir para o estabelecimento e manutenção do intercâmbio científico por meio da
contínua formação dos docentes e pesquisadores(as) inseridos(as) nas diversas áreas de
pesquisa no país;
III - promover o aprimoramento dos docentes vinculados a Instituições de Ensino Superior e
centros de pesquisa brasileiros;
IV - desenvolver os centros de ensino e pesquisa brasileiros com o retorno dos(as)
pesquisadores(as);
V - ampliar o nível de colaboração e de publicações conjuntas entre pesquisadores(as) que
atuam no Brasil e no exterior, por meio do fomento a execução de projetos conjuntos;
VI - ampliar o acesso de pesquisadores(as) brasileiros(as) aos centros internacionais de
excelência; e
VII - proporcionar maior visibilidade internacional à produção científica, tecnológica e
cultural brasileira.
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1.3 Esse apoio se dará na forma da concessão de bolsas e auxílios, com duração variável, de 
acordo com as solicitações dos projetos de pesquisa do Capes PrInt da UFABC. 
1.4 A realização do estágio no exterior visa contribuir para o avanço dos temas estratégicos 
para o desenvolvimento institucional. 

2. DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA MODALIDADE
2.1 As tipologias de Professor Visitante Júnior e de Professor Visitante Sênior são
independentes entre si, não sendo permitido o remanejamento e o intercâmbio de uma para
outra, em vista do tempo de doutoramento exigido para cada modalidade.
2.2 Será atribuída prioridade aos(às) candidatos(as) a Professor Visitante Sênior que tenham
perfil acadêmico equivalente ao de pesquisador(a) nível 2 ou superior, na classificação de
produtividade do Conselho Nacional Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Parágrafo único. O disposto neste artigo trata-se de priorização de atendimento do pleito, não à
sua exclusividade.
2.3 Não serão pagas pela CAPES taxas acadêmicas e administrativas para essa modalidade
tendo em vista a expectativa de parceria e colaboração entre os(as) pesquisadores(as) das
instituições de ensino e pesquisa no Brasil e no exterior.

3. DA DURAÇÃO E QUANTIDADE DE COTAS
3.1 A duração da bolsa está de acordo com as solicitações dos projetos conforme disposto no
Anexo 1.

4. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CANDIDATO
4.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos:
1. ser brasileiro(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no Brasil, ou conforme
regulamentado em instrumento de seleção específico;
2. residir no Brasil;
3. ter diploma de Doutorado reconhecido na forma da legislação brasileira;
4. ter obtido o título de doutor há até dez anos para o(a) candidato(a) tipologia Júnior e há
mais de dez anos para o(a) candidato(a) tipologia Sênior, contados a partir da data de inscrição;
5. ter vínculo empregatício na UFABC;
6. não ter realizado estudos no exterior da mesma natureza ou modalidade para o qual se
candidata nos últimos vinte e quatro meses ou conforme o prazo de interstício estabelecido no
instrumento de seleção ao qual está se candidatando;
7. demonstrar comprovada liderança acadêmica e reconhecida produtividade científica;
8. ser docente credenciado em Programa de Pós-Graduação participante do CAPES-PrInt
da UFABC;
9. Manter o Currículo Lattes atualizado;
10. Possuir o registro ORCID que fornece um identificador único voltado para a área
acadêmica e de pesquisa. O registro é gratuito e pode ser realizado no site https://orcid.org/.
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5. VALOR DA BOLSA E ITENS FINANCIÁVEIS
5.1. Os itens financiáveis são: Mensalidade, auxílio-deslocamento, auxílio-instalação e seguro-
saúde, conforme Edital Capes N.41/2017 Anexo X.

6. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CANDIDATURA
6.1 Os documentos necessários deverão ser enviados em formato eletrônico para o coordenador
do projeto a qual se está pleiteando a bolsa, por meio do seu e-mail institucional (Anexo 1).
Todos os documentos abaixo são obrigatórios e devem ser apresentados em inglês.
a) Resumo do projeto de pesquisa principal;
b) Projeto de pesquisa a ser desenvolvido durante o estágio no exterior, com cronograma.
O documento deve ter, no máximo, dez (10) páginas com espaçamento 1,5, fonte tamanho 12;
c) Justificativa da importância do estágio;
d) Curriculum atualizado extraído da Plataforma Lattes;
e) Curriculum Vitae resumido do colaborador da instituição do exterior;
f) Carta de aceite oficial da instituição de destino no exterior.

7. OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA
7.1 É de responsabilidade do candidato selecionado:

a. Verificar junto ao consulado competente a documentação e as exigências para a
obtenção do visto adequado e possíveis exigências sanitárias.

b. Comprometer-se com o disposto nos Termos de Compromisso do Edital Capes
N.41/2017 Anexos VI.

8. AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS INDICAÇÕES
8.1 A seleção dos bolsistas consistirá de análise interna com verificação da consistência
documental e análise de mérito, seguida da inscrição no sítio eletrônico da CAPES,
homologação por parte da Pró-Reitoria e análise documental na CAPES.
8.2 A Coordenação de cada Projeto deverá constituir uma Comissão especialmente para a
seleção dos candidatos, que deverá conter no mínimo três membros: o Coordenador do
Projeto ou um suplente (em casos de conflitos de interesse), e dois Professores Doutores
externos ao Projeto.
8.3 No processo de seleção, a Comissão deverá levar em consideração os seguintes
aspectos:
a) Aderência do plano de pesquisa com o Projeto do Capes-PrInt a qual está pleiteando
a bolsa e sua exequibilidade dentro do cronograma previsto;
b) Adequação da documentação apresentada pelo candidato às exigências deste Edital;
c) Qualificação, desempenho acadêmico e potencial científico do candidato para o
desenvolvimento das atividades de pesquisa propostas;
d) Adequação da instituição destino do candidato aos objetivos do CAPES-PrInt da
UFABC e indicação de possíveis contrapartidas.
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8.4. A avaliação para os critérios de mérito (plano de pesquisa, qualificação, adequação da 
instituição destino, contrapartidas da instituição sede) será dada na forma de pontos: 
0 pontos - Inaceitável - informações incompletas ou ausentes. 
1 ponto  - Fraco 
2 pontos - Médio 
3 pontos  - Bom 
4 pontos - Muito Bom 
5 pontos - Excelente 
8.5 As indicações selecionadas serão divulgadas pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da 
UFABC através da página eletrônica do CAPES-PrInt 
(http://propg.ufabc.edu.br/capesprint). 

9. DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
9.1 O(A) candidato(a) que tiver sua candidatura não admitida após o processo de seleção
interna poderá encaminhar recursos para o coordenador do projeto no prazo máximo de 7
dias corridos da publicação do resultado na página do CAPES-PrInt
(http://propg.ufabc.edu.br/capesprint). Os recursos serão analisados pelas respectivas
comissões em prazo máximo de 3 dias úteis e o resultado dos recursos será publicado
exclusivamente na página do CAPES-PrInt da UFABC.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 A concessão das bolsas e seus auxílios estão condicionadas à disponibilidade
orçamentária e financeira da CAPES.
10.2 É vedada a concessão de bolsa a quem esteja em inadimplência com a CAPES ou
conste em quaisquer cadastros de inadimplentes mantidos por órgãos da Administração
Pública Federal.
10.3 A CAPES poderá, a qualquer momento, solicitar a documentação das candidaturas à
ProPG para verificação do cumprimento das exigências deste Edital e das normas da Capes.
10.4 Casos omissos ou excepcionais serão analisados pela ProPG e a CAPES. Pela
UFABC, o colegiado para esta finalidade é o Comitê Gestor do Programa CAPES-PrInt da
UFABC.
10.5. As bolsas em que não houver candidatos aprovados serão re-ofertadas em edital futuro,
respeitando o cronograma de implantação de bolsas do CAPES-PrInt.

11. CALENDÁRIO
Até 30 de abril 2019 – Inscrição dos candidatos. Encaminhar documentação para o
endereço eletrônico institucional do coordenador do Projeto ao qual o candidato está
pleiteando a bolsa até às 17h00 (horário de Brasília).
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Até 10 de maio de 2019 – Divulgação do resultado dos candidatos selecionados 
(http://propg.ufabc.edu.br/capesprint). 
Até 17 de maio de 2019 – Prazo para encaminhamento de recursos. Encaminhar solicitação 
ao endereço eletrônico institucional do coordenador do Projeto ao qual o candidato está 
pleiteando a bolsa até às 17h00 (horário de Brasília). 
Até 24 de maio de 2019 – Divulgação do resultado final após análise dos recursos 
(http://propg.ufabc.edu.br/capesprint).   
Até o dia 30 de maio de 2019 – Envio de dados à Capes e homologações das candidaturas. 
A partir de 1 julho até 31 de dezembro de 2019 – período de início da bolsa para os 
aprovados.
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Anexo 1. Duração das bolsas para Professor Visitante Sênior e Júnior em 2019 

TEMA 1: Sistemas Biológicos e Ferramentas Biotecnológicas

PPGs participantes: Biotecnociência, Biossistemas, Química, Engenharia da 
Informação, Nanociências e Materiais Avançados 

Projeto Bolsas de Prof. 
Visitante 

Coordenador

01 bolsa de 
Professor Visitante 
no Exterior Júnior 

(6 meses) 

vani.junior@ufabc.edu.br 

Desenvolvimento de novas ferramentas para 
o aperfeiçoamento de processos

biotecnológicos aplicados à área médica e a 
agroindústria 

01 bolsa de 
Professor Visitante 
no Exterior Sênior 

(3 meses) 

danilo.centeno@ufabc.edu.br 
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TEMA 2: Avanços em Nanociências, Estrutura da Matéria, Física Quântica e Materiais Avançados

PPGs participantes: Química, Física, Matemática, Nanociências e Materiais 
Avançados 

Projeto Número de bolsas Coordenador

01 bolsa de 
Professor Visitante 
no Exterior Sênior 

(3 meses) 

fernando.semiao@ufabc.edu.br 

Física de Partículas e Campos: descobertas 
e inovações para um novo milênio 

01 bolsa de 
Professor Visitante 
no Exterior Sênior 

(3 meses) 

marcelo.leigui@ufabc.edu.br 

Síntese, caracterização e simulação de 
materiais avançados 

01 bolsa de 
Professor Visitante 
no Exterior Sênior 

(3 meses) 

gustavo.dalpian@ufabc.edu.br 
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TEMA 3: Desafios da sustentabilidade para o século XXI: energia, tecnologia, desenvolvimento e 
combate à desigualdade 

PPGs participantes: Química, Ciências Humanas e Sociais, Nanociências e 
Materiais Avançados, Planejamento e Gestão Do 

Território 

Projeto Número de bolsas Coordenador

Direitos Humanos: dos fundamentos teóricos 
às tendências contemporâneas no nível local 

(cidades) 

01 bolsa de 
Professor Visitante 
no Exterior Sênior 

(3 meses) 

blanes@ufabc.edu.br 

Otimização de processos de transformação 
visando avanços tecnológicos em 

metodologias de análise e no preparo de 
nanopartículas e eletrocatalisadores 

01 bolsa de 
Professor Visitante 
no Exterior Júnior 

(6 meses) 

juliana.souza@ufabc.edu.br 

Transformações catalíticas e eletrocatalíticas 
para obtenção de energia e produtos de 

maior valor agregado a partir de 
biocombustíveis e derivados de petróleo 

01 bolsa de 
Professor Visitante 
no Exterior Júnior 

(3 meses) 

janaina.garcia@ufabc.edu.br 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
Coordenadoria Administrativa dos Programas de Pós-Graduação 
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André SP - CEP 09210-580
ppgcem@ufabc.edu.br  
CNPJ: 07.722.779/0001-06

EDITAL DA PROPG/CTQ Nº 020/2019
(publicado no Boletim de Serviço nº 823 de 2019)

Institui as regras para o Processo Seletivo para 
bolsista de Pós-Doutorado PNPD/CAPES do Curso de 
Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia/Química. 

A Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia/Química da Universidade 

Federal do ABC (UFABC) faz saber que estão abertas inscrições para a seleção de 02 (dois) 

bolsistas de Pós-Doutorado do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) da CAPES/MEC. 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. A Comissão de Seleção será indicada pela Coordenação do Curso, após o período de 
inscrição dos candidatos de forma a não haver conflito entre a Comissão e possíveis 
supervisores. 

1.2. O PNPD tem como objetivos: 

I) Promover a realização de estudos de alto nível;
II) Reforçar os grupos de pesquisas nacionais;
III) Renovar os quadros dos 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. 

1.3. O PNPD consiste de bolsa auxílio mensal de Pós-Doutorado no valor de R$ 4.100,00 
(quatro mil e cem reais), paga ao bolsista diretamente pela CAPES, até 12 meses, podendo 
ser renovada por mais dois períodos de 12 meses consecutivos, a critério da coordenação 
do curso.  

1.3.1. Serão atribuídas 2 (duas) bolsas PNPD neste edital: 1 (uma) com início da vigência 
em abril/2019 e 1 (uma) com início da vigência em junho/2019. 

2. PERFIL DO CANDIDATO

2.1. Exige-se do candidato à bolsa PNPD atender os seguintes requisitos: 

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 Curso 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 tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico, conforme 

anexo III do Regulamento do PNPD (Portaria Capes nº 86/2013);  

III) Não ser aposentado ou estar em situação equiparada;

3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO

3.1. Os documentos citados abaixo deverão ser submetidos no sistema SIGAA (link: 
https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-
processo&nivel=S) em formato digital (pdf): 

I) Link para o Currículo Lattes atualizado (ou equivalente em caso de estrangeiro)  Anexo

III do Regulamento do PNPD (Portaria CAPES nº 86/2013); 

II) Carta de Recomendação assinada pelo possível Supervisor (Docente Permanente do

Curso de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia/Química da UFABC); 

III) Cópia do CPF e do documento de identidade. No caso de candidatos estrangeiros que não

possuam o CPF, cópia do RNE ou do Passaporte; 

IV) Histórico Escolar da Pós-Graduação;

V) Projeto de Pesquisa em uma das linhas do programa de Pós-Graduação em Ciência e

Tecnologia/Química. 

4. CRONOGRAMA

4.1. O calendário de inscrição, seleção e atribuição das bolsas é apresentado abaixo: 

01.03.2019: Início das inscrições;

15.03.2019: Término das inscrições;

18.03.2019: Divulgação das inscrições homologadas;

18 a 20.03.2019: período de interposição de recurso;

21.03.2019: Divulgação das inscrições homologadas após recurso;

29.03.2019: Divulgação do resultado parcial no site do curso;

29.03 a 02.04.2019: período de interposição de recurso sobre resultado parcial;



03.04.2019: Divulgação do Resultado Final;

04 a 05.04.2019: Envio da documentação do candidato à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, a qual pode ser prorrogada em acordo entre Coordenação do Curso e

PROPG para bolsa com início da vigência em abril/2019.

29 a 31.05.2019: Envio da documentação do candidato à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, a qual pode ser alterada em acordo entre Coordenação do Curso e

PROPG para bolsa com início da vigência em junho/2019.

4.2. Os recursos devem ser enviados para o e-mail ppg.quimica@ufabc.edu.br (Assunto: 
"Recurso PNPD nome completo do candidato") 

4.3. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que: 

I) Prestar declarações ou apresentar documentos falsos, em quaisquer das etapas da seleção;
II) Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste

edital.

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

5.1. Os inscritos serão avaliados e classificados pela Comissão de Seleção com base na 
avaliação da documentação (curriculum, projeto de pesquisa e histórico escolar) enviada 
pelos candidatos. 

5.1.1. Será dada prioridade a docentes que ainda não supervisionaram bolsistas PNPD. 

6. RESULTADO

6.1. O resultado contendo a classificação em ordem de prioridade para atribuição de bolsas será 
publicado na página do Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia / Química na 
internet, no endereço http://propg.ufabc.edu.br/ppgquimica/.

6.2. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 
editais e comunicados referente a esse processo divulgados na página 
eletrônica do Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia/Química 
(http://propg.ufabc.edu.br/ppgquimica/).

7. DOCUMENTOS PARA OUTORGA DA BOLSA

7.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão entregar na Secretaria de
Pós-graduação, localizada no campus Santo André da Universidade Federal do ABC,
Bloco B, 4º andar, na data determinada no item 4.1, os seguintes documentos:

I) Título de Doutor (Certificado ou Diploma) cópia simples e original;



II) Para brasileiros: documento de identidade com validade nacional, CPF, comprovante de

residência com CEP, Título de Eleitor e comprovantes das duas últimas eleições ou 

comprovação de estar em dia com as obrigações eleitorais  cópias simples e 

originais; 

III) Para estrangeiros: RNE ou passaporte com visto temporário de permanência no país, CPF

e comprovante de residência com CEP cópia simples e original; 

IV)Demonstrativo de Conta Corrente (cabeçalho de extrato), em que o candidato seja o

titular da mesma cópia simples e original; 

V) No caso de ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições

de ensino superior ou instituições públicas de pesquisa, apresentar comprovante de 

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

da bolsa (via original); 

8. DO BOLSISTA EXIGE-SE

8.1. Desempenhar atividades de pesquisa relacionadas ao projeto de pesquisa apresentado no 
momento da inscrição em conjunto com docente(s) permanente(s) e/ou grupo de pesquisa 
na área. 

8.2. Dedicação exclusiva às atividades de pesquisa financiadas pela bolsa de pós-doutorado que 
é objeto deste edital de seleção. 

8.3. Apresentar Relatório referente às atividades desenvolvidas no decorrer da vigência da 
bolsa em até 60 (sessenta) dias após o encerramento da respectiva bolsa.  

8.3.1. No caso de solicitação de renovação o relatório deverá ser entregue 45 (quarenta e 
cinco) dias antes do término da vigência da bolsa 

9. RENOVAÇÃO DA BOLSA

9.1. A solicitação de renovação será avaliada por uma comissão designada pela coordenação e 
o parecer homologado em reunião da Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Ciência
e Tecnologia/Química da UFABC (CoPG-CTQ).

9.2. A renovação da bolsa será concedida após avaliação do relatório (item 8.3.1) e da produção 
científica no período. 

9.2.1. Serão considerados como produção científica trabalhos publicados ou submetidos em 
revistas científicas indexadas, publicação de capítulos de livros e livros, participação 
e apresentação de trabalho(s) em congresso(s). 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS



10.1. Os candidatos, bem como os bolsistas selecionados neste processo seletivo, estão sujeitos a 
todas as exigências apresentadas no Anexo I da Portaria nº 86 de 03 de julho de 2013 que 
regulamenta o Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) da CAPES. 

10.2. Os casos omissos e não previstos por este Edital serão resolvidos pela CoPG-CTQ. 

10.3. Este Edital tem validade de 1 (um) ano a partir da data de sua publicação e os candidatos 
classificados poderão ser convocados conforme disponibilidade de bolsas. 

10.4. Maiores informações sobre o Edital e o Curso de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia/ 
Química da UFABC podem ser obtidas no site: http://propg.ufabc.edu.br/ppgquimica ou 
pelo e-mail ppg.quimica@ufabc.edu.br

Janaina de Souza Garcia 

(Siape nº1838759) 

Coordenação do Curso de Pós-Graduação em 

Ciência e Tecnologia / Química


