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EDITAL INTERNO PARA 

PROFESSOR VISITANTE NO EXTERIOR – EDITAL 05/2021 

 

Alterado em 28/06/2021 

  

 

Informamos que está aberto o Edital Interno para concessão de bolsas para Professor 

Visitante Sênior no Exterior, conforme EDITAL n.º 002/2021-PROPG - PROFESSOR 

VISITANTE NO EXTERIOR SÊNIOR CAPES/PRINT/UFBA, com saídas previstas a partir 

de 2022 (com embarques a partir do início de maio de 2022 a dezembro de 2022).  

 

EXIGÊNCIAS   

a) Ser docente do quadro permanente da UFBA, com o doutorado obtido há mais de 

dez anos;   

b) Ser docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFBA. 

c) Apresentar plano de atividades associado a um único tema do CAPES/PRINT/UFBA, 

indicado no Projeto Institucional da UFBA aprovado pela CAPES, disponível na 

página www.capesprint.ufba.br;   

d) Indicar países de destino conforme Projeto da UFBA aprovado pela CAPES, 

disponibilizado na página www.capesprint.ufba.br. 

 

Caso o (a) proponente (a) se enquadre nos requisitos acima, deverá manifestar o interesse 

exclusivamente através do e-mail pggeogr@ufba.br até às 23:59h do dia 28 de junho de 

2021 04 de julho de 2021, identificando no assunto “Inscrição para Bolsa de Professor 

Visitante no Exterior Senior” anexando a documentação necessária, indicada abaixo. A 

falta de atendimento aos critérios estabelecidos neste edital por parte do (a) proponente o 

(a) desclassificará deste processo seletivo. 

 

INSCRIÇÃO 

São documentos indispensáveis à solicitação:  

 

a) Ficha de inscrição para Professor Visitante no Exterior Sênior, conforme anexo I e 

também disponível na página https://capesprint.ufba.br/.  

b) Carta de aceite da instituição de destino impressa em papel timbrado, datada e 

assinada pelo pesquisador estrangeiro informando:  

i) sobre a aceitação do plano de pesquisa ou da visita; e  

ii) período de permanência (mês/ano de início e término).   

c) Lista das cinco publicações consideradas mais relevantes, realizadas pelo candidato 

nos últimos cinco anos;  

d) Plano de pesquisa com no máximo, 12 (doze) páginas, em fonte 12, no formato PDF, 

incluindo os seguintes itens:  

i) resumo do projeto em português e inglês, evidenciando os objetivos e as metas 

que poderão ser alcançadas, área de conhecimento e a instituição estrangeira; 
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ii) introdução e justificativa, apresentando a atualidade e a relevância do projeto 

proposto;  

iii) objetivos, com definição e delimitação clara do objeto de estudo;  

iv) metodologia que será empregada para o desenvolvimento do projeto1; 

v) descrição da infraestrutura disponível, na instituição estrangeira, para a realização 

do projeto;  

vi) cronograma das atividades;  

vii) resultados específicos que poderão ser obtidos com o desenvolvimento da 

proposta;  

viii) potencial para o estabelecimento de redes de pesquisa e educação;  

ix) Referências bibliográficas que evidenciem o estado da arte do projeto 

apresentado.  

 

Os documentos do item d devem estar agrupados em um arquivo único, formato PDF, com 

no máximo 2 MB, para serem anexados no SAPI (www.sapi.ufba.br), no campo pertinente 

ao plano de trabalho. 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

A seleção deverá obedecer, sempre que possível, Planejamento Interno de 

Desenvolvimento Pessoal, em vigência após aprovação do Departamento de Geografia. A 

seleção obedecerá a critérios de avaliação previstos no edital 002/2021-PROPG - 

PROFESSOR VISITANTE NO EXTERIOR SÊNIOR CAPES/PRINT/UFBA, sendo estes: 

a) Tradição acadêmico-científica da instituição de destino (25%); 

b) Plano de trabalho considerando seu mérito, originalidade, relevância e os resultados 

esperados com seu desenvolvimento (20%); 

c) Aderência do projeto ao tema no projeto CAPES/PRINT/UFBA2 (15%); 

d) Currículo do candidato incluindo as cinco produções mais destacadas (30%); 

e) Obtenção de apoios junto às agências de fomento (10%).  

 
DAS VAGAS E DA VIGÊNCIA DA BOLSA 
 
O Edital 002/2021-PROPG - PROFESSOR VISITANTE NO EXTERIOR SÊNIOR 
CAPES/PRINT/UFBA, poderá contemplar até 26 bolsistas, com 3 meses de bolsas cada, 
ou um número menor de bolsistas, mas limitados a um total de até 78 meses de bolsas. 
Dessa forma, este edital selecionará até dois nomes para indicação, com ordem de 
prioridade. Os nomes indicados serão avaliados pelo Comitê Gestor do 

 
1 projetos, que envolvam pesquisas com seres humanos e/ou animais deverão apresentar documento de 
aprovação ou requisição de avaliação em pesquisa com seres humanos emitido, pelo Comitê de Ética, ou 
certificado de licença da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA). 
2 https://capesprint.ufba.br/anexos e https://capesprint.ufba.br/sites/capesprint.ufba.br/files/proposta.pdf.  
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CAPES/PRINT/UFBA cabendo a este a decisão das indicações que serão contempladas 
com as bolsas de Professor Visitante.  

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os benefícios e a implementação seguirão o estabelecido no edital nº 002/2021 
CAPES/PRINT/UFBA. 

CRONOGRAMA:  

• As inscrições serão recebidas até o dia 28 de junho de 2021, às 23:59h. 

• As inscrições serão recebidas até o dia 04 de julho de 2021, às 23:59h. 

• Resultado Parciais – até o dia 20 de julho de 2021. 

• Resultado Parciais – até o dia 23 de julho de 2021. 

• Homologação dos Resultados - até o dia 27 de julho de 2021.  

 

 

Salvador, 17 de maio de 2021  

 

 

  

____________________________ 

Paulo Cézar Zangalli Júnior 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia 
Instituto de Geociências da UFBA 
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ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO  
 

EDITAL n.º 002/2021-PROPG - PROFESSOR VISITANTE NO EXTERIOR SÊNIOR 

CAPES/PRINT/UFBA 2022 

 

DADOS DO (A) CANDIDATO(A) 

Nome completo:  

Link do Currículum Lattes:  

E-mail:  

CPF:  ORCID:  

Tel. Residencial: Celular:  

Curso(s) de Pós-Graduação ao qual está vinculado:  

DADOS DO PROJETO 

Duração da Bolsa (em meses ):  

Período da Bolsa: 
(Conforme cronograma previsto 
no Edital) 

Início:      /      / Término:      /       / 

Tema ao qual o Projeto se vincula3 :  

Título do Projeto:  

Área de Conhecimento da CAPES 
que o projeto esta inserido4: 

 

DADOS DA INSTITUIÇÃO DE DESTINO 

Nome da Instituição:  

Endereço postal:  

País da Instituição de destino:  

Endereço da home page:  

 

 
3 Tabela disponível na página https://capesprint.ufba.br/formularios 
4 Tabela disponível na página www.capesprint.ufba.br 
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