Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA
Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica – PROPPIT
Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais – ARNI

Edital Nº 004 ARNI/PROPPIT– 2013
A Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais – ARNI vinculada à Pro reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica (PROPPIT) da Universidade Federal do
Oeste do Pará/UFOPA anunciam a abertura do Edital Nº 004 referente ao Programa de Bolsas
de Mobilidade Internacional Livre para Professores promovido pelo Banco Santander - ano

2013.
As condições de participação de professores e pesquisadores neste Edital são orientadas
pelos Princípios Gerais do Programa Mobilidade Internacional , bem como, pelo acordo de
Cooperação entre UFOPA e Santander, Mobilidade Internacional.
OBJETIVO:
Este edital tem por objetivo proporcionar Mobilidade Docente Internacional, com vistas à
interação e internacionalização de pesquisas entre professores da UFOPA e grupos de
pesquisa de Universidades Estrangeiras.
CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES E PESQUISADORES:
1) O bolsista deve ser brasileiro, nato ou naturalizado.
2) O participante deverá ter vinculo com a Universidade Federal do Oeste do Pará –
UFOPA, durante todo o processo de seleção e obrigatoriamente também durante

todo o período de realização do programa.
3) No caso do professor desistir da bolsa, a partir da data de divulgação, não será
permitida a substituição do bolsista contemplado.
4) O professor solicitante da bolsa deverá apresentar o aceite da Instituição destino,
bem como, plano de trabalho.
5) Ter projeto de pesquisa, o qual abrigará o plano de trabalho supra citado cadastrado
junto à Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica – PROPPIT
ou documento que comprove tal processo de tramitação.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
A classificação dos professores seguirá o critério abaixo:
CRITÉRIO I- Pontuação da Produção Científica com base nas tabelas do CNPQ.

CONDIÇÕES PARA O USUFRUTO DA BOLSA:
Período da viagem: 2º semestre de 2013 ou 1º semestre de 2014 (a bolsa deve ser usufruída
dentro do período de vigência do instrumento 30/06/2014).

NÚMERO DE BOLSAS:

O SANTANDER se compromete a assumir os custos com a disponibilização de 3 (três)
Bolsas de Mobilidade INTERNACIONAL para Professor e Pesquisador, no valor
UNITÁRIO de R$ 9.979,64 (nove mil, novecentos e setenta e novo reais e sessenta e
quatro centavos), correspondente a €3.700,00 (três mil e setecentos euros), mediante
conversão efetuada tendo como base a cotação do valor de venda do Euro, de R$ 2,69,
publicada pelo Banco Central do Brasil, relativa à data de lançamento do PROGRAMA –
01/02/2013.

CRONOGRAMA:
2 de abril a 18 de Abril de 2013 – Período de Inscrições
22 de abril de 2013 – Divulgação do Resultado no site da UFOPA e da ARNI
23 de abril de 2013 – Reunião na ARNI (Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais
– ARNI, CAMPUS TAPAJÓS), em horário a ser definido para assinatura dos Termos de
Indicação e Adesão.
LOCAL E DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO:
- Entregar na secretaria da PROPPIT (UFOPA - Campus Tapajós) os devidos documentos;
Ficha de inscrição (anexo 1 deste edital),RG, CPF, comprovante de vinculo estatutário com
a UFOPA (contra cheque) e currículo Lattes comprovado e comprovante de cadastramento
de projeto de pesquisa na PROPPIT.

________________________________________________
Dra. Patrícia Chaves de Oliveira
Assessora de Relações Nacionais e Internacionais- UFOPA

________________________________________________
Marcos Ximenes Pontes
Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica - UFOPA

ANEXO I
Ficha de Inscrição ao Edital 004-ARNI-PROPPIT-UFOPA
UFOPA-SANTANDER-MOBILIDADE INTERNACIONAL LIVRE PARA
PROFESSORES

Eu,

________________________________________

servidor

público,

cargo

______________________, com vinculo junto a UFOPA SIAPE nº __________, solicito
minha inscrição ao processo de seleção do EDITAL 004-ARNI-PROPPIT-UFOPA-2013
referente ao PROGRAMA DE MOBILIDADE INTERNACIONAL LIVRE PARA
PROFESSORES

para

a

______________________________________________________,

.UNIVERSIDADE

no

âmbito

do

Instituto/Faculdade ________________________________ da respectiva Universidade
supra citada.

Assinatura do Candidato
Santarém, ___ de___ de 2013

