
PROPPIT divulga a chamada aos docentes aptos a serem contemplados com bolsas de 
doutorado do Novo Programa de Formação Doutoral Docente – Novo Prodoutoral

A PROPPIT foi contemplada no Novo Programa de Formação Doutoral Docente (Novo Prodoutoral) da  
CAPES com 13 bolsas. Este montante corresponde ao total de docentes da UFOPA que em fevereiro 
do  corrente  ano  estavam  matriculados  em  cursos  de  doutorado  fora  da  Instituição,  segundo 
informações  das  Unidades  Acadêmicas,  informação,  esta,  repassada  à  Capes  em  20/02/2014.  
Considerando que o número de bolsas concedidas corresponde ao número de docentes que estavam 
aptos em fevereiro, a POPPIT convoca, em primeira chamada os professores abaixo mencionados 
para manifestarem para que manifestem quanto a sua aptidão ao recebimento das bolsas, quanto ao 
interesse em receber as bolsas e por  fim,  para  apresentarem a documentação exigida  até o  dia 
10/09/2014 (próxima quarta-feira) caso tenham e interesse e estejam aptos. 

Considera-se aptos os docentes que:

1) Estejam regularmente matriculados em cursos de doutorado fora da UFOPA;

2) Não esteja recebendo qualquer outro tipo de bolsa;

3) Estejam formalmente afastados da instituição para a realização do doutorado 

4) Não estejam cursando o último semestre do curso;

Documentos para implementação das bolsas:

1- Cópia RG e CPF;

2- Declaração de matrícula e histórico do curso de doutorado;

3- Declaração de que não recebe outro tipo de bolsa;

4- Termo de compromisso do(a) bolsista (disponível em http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-
no-pais/prodoutoral );

5- Portaria de afastamento da UFOPA para cursar doutorado;

6- Dados bancários (agência e Conta no Banco do Brasil).

Professores convocados para entrega das informações e documentos na PROPPIT:

1 Andréa Simone Rente Leão
2 Anne Rapp Py-Daniel
3 Arlete Moraes
4 Cláudia Silva de Castro
5 Fabrício Rossy de Lima Lobato
6 Graciene do Socorro Taveira Fernandes
7 Lilian Cristiane Almeida dos Santos
8 Paula Renatha Nunes da Silva
9 Rose Caldas de Souza Meira
10 Rui Nelson Otoni Magno
11 Sandro Augusto Viegas Leão
12 Silvio Eduardo Matos Martins
13 Socorro Vânia Lourenço Alves

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/prodoutoral
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Os documentos podem ser  entregues  na  PROPPIT  e/ou  enviados digitalmente para  os  seguintes 
endereços  eletrônicos:  proppit@ufopa.edu.br e  sergio.melo@proppit.edu.br.  A  versão  original  do 
termo de compromisso deverá ser entregue, obrigatoriamente, na PROPPIT em até 15 dias contado 
da  data  de  hoje  (podendo  ser  enviado  por  SEDEX).  Isto  não  desobriga  a  necessidade  do  envio 
digitalizado até o próximo dia 10/09.

Disposições finais:

1-Fica vedado a substituição/cancelamento de bolsa de doutorado de outra agência de fomento pelas 
do Programa Prodoutoral.

2- A não entrega dos documentos em tempo hábil implica na não implementação da bolsa, e sua 
transferência a outro docente que preencha os requisitos e esteja em lista de espera.

Santarém, 08 de setembro de 2014.

Sérgio de Melo

Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica
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