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EDITAL N.º 036/2018 - PROPESP/UFAM

O Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia –
PPGCASA/UFAM está recebendo inscrições para selecionar 1 (um) recém doutor como bolsista
do Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD para desenvolver atividades de ensino e
pesquisa a partir de Agosto de 2018.
1. Condições e modalidades de bolsista
O candidato não pode ser aposentado ou estar em situação equiparada.
O candidato deverá ser credenciado como professor colaborador do programa de pós-graduação.
O candidato a bolsista pode se inscrever em uma das seguintes modalidades:
Modalidade (a) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem
vínculo empregatício;
Modalidade (b) - ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício;
Modalidade (c) - ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de
ensino superior ou instituições públicas de pesquisa.
1.1 – Conforme a portaria CAPES 086/2013, a bolsa PNPD/CAPES engloba dois aportes
financeiros distintos: a bolsa mensal e o pagamento de recursos de custeio anual. A bolsa mensal
consiste no pagamento de mensalidades de R$ 4.100,00 diretamente ao bolsista. O aporte anual
de recursos de custeio será iniciado no ano de 2019, em data a ser posteriormente divulgada pela
CAPES. Essa verba destina-se a subsidiar atividades de pesquisa do bolsista, tais como a sua
participação em eventos como congressos, encontros e simpósios. O repasse dos recursos de
custeio e as normas de sua utilização acompanham o programa de fomento ao qual o PPG está
vinculado (exemplos: PROAP e PROEX).
2. Atuação do Candidato Selecionado
O selecionado desenvolverá atividades no âmbito da pós-graduação na Universidade Federal do
Amazonas – UFAM junto ao programa PPG-CASA a partir de 01 de agosto de 2018.
3. Duração do estágio
Para os bolsistas aprovados nas modalidades “a” e “b” do item 1, o período de duração da bolsa
será de 12 (doze) meses, podendo ser renovada anualmente até atingir o limite máximo de 60
(sessenta) meses.
Para os candidatos aprovados na modalidade “c”, do item 1, o período máximo de duração da
bolsa será de 12 (doze) meses, sem possibilidade de renovação.
4. Documentação necessária para a inscrição
a) Carta de apresentação;
b) Cópia do Diploma de Doutorado obtido no país em programa de pós-graduação credenciado
pela CAPES, ou declaração vigente de ter concluído todos os requisitos para a obtenção do título
emitido por instância a que o curso está subordinado. No caso de diplomas estrangeiros, o
diploma ou documento equivalente emitido pela universidade de origem;
c) Cópia dos Históricos da Graduação e da Pós-graduação (Mestrado e Doutorado ou Doutorado
Direto);
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d) Currículo Lattes atualizado obtido na Plataforma Lattes (http://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;
e) Cópia da carteira de identidade e do CPF ou passaporte;
f) Comprovante de endereço para o candidato estrangeiro residente no exterior;
g) Plano de trabalho pretendido (conforme roteiros contidos no anexo I e II deste edital);
5. Período de Inscrição
A inscrição do candidato deverá ser feita na secretaria do PPGCASA no período de 11/07/2018 a
18/07/2018, no seguinte endereço: Universidade Federal do Amazonas, Centro de Ciências do
Ambiente, Campus Universitário, Setor Sul, Bloco T, Av. Gal. Rodrigo O. J. Ramos, 6.200,
Coroado, Manaus, com a seguinte identificação no assunto EDITAL PNPD PPGCASA/UFAM –
2018 – (NOME DO CANDIDATO – Modalidade a que concorre, conforme item 1).
6. Seleção
O processo de seleção compreenderá a análise do currículo dos candidatos, considerando sua
formação acadêmica, publicações e adequação de sua proposta de trabalho a uma das linhas de
pesquisa do PPGCASA, conforme esquema de pontuação do anexo III. Será indicado para
preencher cada vaga o candidato que, preenchendo os requisitos necessários, obtiver a maior
média na pontuação final atribuída pela comissão avaliadora.
7. Divulgação dos resultados
O resultado final da seleção será divulgado
(http://www.ppgcasa.ufam.edu.br), até o dia 20/07/2018.
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Mais Informações: Secretaria do PPGCASA/UFAM – Universidade Federal do Amazonas, Campus
Universitário, Setor Sul, Centro de Ciências do Ambiente, Bloco T. Manaus (AM), CEP 69080-900
ou ppgcasa@ufam.edu.br.
ANEXO I - Roteiro de plano de trabalho
1. Dados de Identificação do candidato.
1.1. Nome completo
1.2. IES de Origem/programa/departamento ou instituição de vínculo
1.3. Período proposto de realização do estágio no PPGCASA/UFAM
1.4. Linha de Pesquisa do PPGCASA a que se vincula o plano
1.5. Grupo de pesquisa da UFAM ao qual está ou pretende estar vinculado.
2. Atividades propostas:
2.1. De Pesquisa:
2.1.1. Título e Resumo da(s) pesquisa (s) proposta(s) com destaque para a vinculação parcial ou
total do presente plano de trabalho a projeto de pesquisa em andamento associado ao PPGCASA
(máximo uma lauda por projeto).
2.2.1. Indicação da produção intelectual decorrente do estágio, na forma de artigos individuais
e/ou coletivos em revista Nacional e Internacional - Qualis A ou B, ou organização/produção
conjunta de outros tipos de material como livros, números temáticos em revistas, entre outros.
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2.2.2. Participação na organização de eventos científicos como encontros e seminários em
conjunto com docentes e discentes do PPGCASA.
2.3. Atividades de Ensino.
2.3.1. Apresentar programa da disciplina, conforme anexo II e descrever a participação em
disciplinas da grade curricular do programa de pós-graduação, correlacionadas ao projeto de
pesquisa que irá desenvolver. As disciplinas e suas ementas podem ser consultadas no site do
programa em: http://www.ppgcasa.ufam.edu.br/grade_curricular_mestrado.htm.
3. Cronograma das atividades na forma de tabela para o período correspondente.
ANEXO II
Formulário para elaboração de Programa da(s) disciplina(s)

PLANO DE ENSINO
1.
IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
CURSO: Ciências do Ambiente e Sustentabilidade PERÍODO LETIVO: 2º 2018
na Amazônia
DISCIPLINA: Ecologia Agrícola
SIGLA:
CARGA HORÁRIA TOTAL:
CRÉDITOS:
TEÓRICA:
PRÁTICA:
PRÉ-REQUISITO: nenhum
PROFESSOR (ES):
E-MAIL(S):
Horário das aulas teóricas

Horário das aulas Práticas

TURMA: 01

Horário e local de atendimento de
alunos:

2. EMENTA(conforme o PPC do curso)
3.OBJETIVOS
3.1 GERAL(conforme o PPC do curso)
3.2 ESPECÍFICOS (se houver)
4.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO/CRONOGRAMA
Datas

Aulas
Carga Tipo
horária (T,P)*

Conteúdo

Professor
**

*Aula teórica ou prática
** Em caso de disciplinas compartilhadas
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5.PROCEDIMENTOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
... a média dos exercícios escolares (MEE) que terá peso 2 na cálculo da nota final, conforme fórmula
que segue:
7. REFERÊNCIAS (conforme o PPC do curso)
7.1 BÁSICA (mínimo de 03 indicações, conforme o PPC do curso)
7.2 COMPLEMENTAR (mínimo de 05 indicações, conforme o PPC do curso)
LOCAL E DATA: Manaus, de
de 2018.
ASSINATURAS DOS PROFESSORES (AS):
DATA DA APROVAÇÃO DO COLEGIADO DO CURSO:
DATA DA ASSINATURA DO (A) COORDENADOR DO COLEGIADO (A) DO CURSO:

ANEXO III
Esquema de pontuação
Item

(1)

Descrição

(2)

Cursos de pós-graduação

Formação acadêmica

(peso 1) – classificatória

Pontuação

Mestrado na área (Ciências do Ambiente)

5

Mestrado em área afim (interdisciplinar)

3

Mestrado em outra área

2

Doutorado na área (Ciências do Ambiente)

5

Doutorado em área afim (interdisciplinar)

3

Doutorado em outra área

2

Publicações resultantes de projetos de pesquisa

Publicações nos

últimos 5 anos

Organização ou autoria de livro (obra completa)

3

(peso 2) - classificatória

Capítulo de livro

2

Artigo em periódico A1 – B2

3

Artigo em periódico B3 – B5

2

(3)

Conforme descrito no anexo 1

Proposta de trabalho

(peso 3) – Eliminatório, nota

Atividades de pesquisa

3

Divulgação científica

3
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mínima 7,0.

Ensino
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Profa. Dra. Selma Suely Baçal de Oliveira
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
(Nota: O original deste Edital assinado pela
Pró-Reitora encontra-se à disposição dos
interessados no arquivo da PROPESP)
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