UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA

EDITAL PARA BOLSAS DE PÓS-DOUTORADO COM
EXPERIÊNCIA NO EXTERIOR – 06/2021
Informamos que está aberto o Edital Interno para Bolsas de Pós-Doutorado com
Experiência no Exterior, no âmbito do Edital nº 3/2021 PRINT/UFBA – Pós-Doutorado
com Experiência no Exterior, para concessão de bolsas com início entre maio e dezembro
de 2022, no âmbito do Programa CAPES/PRINT/UFBA.
FINALIDADE
a) Atrair jovens pesquisadores com experiência acadêmico-científica comprovada para
atividade de pesquisa e/ou docência, por um período mínimo de 6 meses e máximo
de 12 meses, para atuar no programa de Pós-graduação em Geografia da UFBA,
participante
do
Programa
Institucional
de
Internacionalização
CAPES/PRINT/UFBA.
b) Promover a mobilidade de Pesquisadores do exterior com cooperação internacional,
para o referido Programa;
c) Estimular a formação de redes de pesquisa internacionais com vistas a aprimorar a
qualidade da produção científica e tecnológica vinculadas à Pós-Graduação;
d) Consolidar as parcerias internacionais entre o Programa de Pós-graduação em
Geografia da UFBA, participante do Programa Institucional de Internacionalização CAPES/PRINT/UFBA.
DO (A) CANDIDATO (A)
e) Ser pesquisador (a) brasileiro (a) ou estrangeiro (a), residente no Brasil ou exterior,
com experiência acadêmico-científica internacional comprovada: doutorado pleno ou
pós-doutorado (mínimo doze meses) realizados no exterior, ou mestrado ou
doutorado sanduíche, por no mínimo doze meses.
f) Ter um pesquisador supervisor responsável pela candidatura, vinculado ao programa
de Pós-graduação em Geografia da UFBA.
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, identificando no assunto “Inscrição para Bolsa de Pós-Doutorado com
Experiência no Exterior” e 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) Diploma de doutorado;
b) Curriculum Vitae do (a) candidato (a), com até duas páginas.
c) Ficha de inscrição para Pós-Doutorado com Experiência no Exterior1;
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d) Plano de trabalho, com no máximo 3 (três) páginas, vinculado a um único tema do
CAPES PRINT2;
e) Declaração de anuência do supervisor proponente quanto ao plano de trabalho do
candidato, destacando mérito, originalidade, relevância e aderência ao projeto
institucional do CAPES/PRINT/UFBA.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
a) Qualidade e regularidade da produção acadêmico-científica do supervisor
proponente (25%);
b) Plano de trabalho considerando seu mérito, originalidade, relevância e os resultados
esperados com seu desenvolvimento (30%);
c) Aderência do projeto ao tema do CAPES/PRINT/UFBA em que se insere (15%;)
d) Qualidade e regularidade da produção intelectual do candidato (30%).
DAS VAGAS
Conforme estabelecido no Edital 003/2021 serão contemplados até 19 bolsistas, limitado
ao máximo de 114 meses. O programa de Pós-Graduação em Geografia fará a indicação
de até dois candidatos, por ordem de prioridade. As indicações serão avaliadas pelo Comitê
Gestor da PRINT/UFBA, cabendo a este a decisão das indicações que serão contempladas
com as bolsas de Pós-Doutorado, atendendo ao edital nº 03/2021 CAPES/PRINT/UFBA.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os benefícios, a implementação, as obrigações e as demais informações úteis seguirão o
estabelecido no edital nº 003/2021 CAPES/PRINT/UFBA.
CRONOGRAMA:
•
•
•

As inscrições serão recebidas até o dia 28 de junho de 2021, às 23:59h.
Resultado Parciais – até o dia 20 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 1
FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL nº 3/2021 CAPES/PRINT/UFBA

DADOS DO (A) CANDIDATO(A)
Nome completo:
E-mail:
Link do Curriculum Lattes:
CPF/Passaporte:
Tel. Residencial:

ORCID:
Celular:
CEP:

Endereço:

País:
Estado:
Cidade:
Nacionalidade:
Titulação:
Curso(s) de Pós-Graduação ao qual está vinculado:
DADOS DO PROJETO
Instituição de vinculo (quando for o caso):
Endereço da Instituição de vinculo:
Período da Bolsa:
Conforme cronograma previsto no Início: / /
Término:
Edital 006/2019
Tema ao qual o Projeto se vincula3:
Título do Projeto:
Área de Conhecimento da CAPES
que o projeto esta inserido 4:
DADOS DO PROFESSOR PROPONENTE
Nome :
E-mail:
Programa de Pós-Graduação que está vinculado:
Telefone residencial:
Celular:
Link do currículo LATTES:
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/

/
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