UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Edital Estágio Doutoral 002/2019 – PROPG/UFBA

A Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação (PROPG) da Universidade Federal da
Bahia, no uso das suas atribuições, tornam público o presente edital que convida os alunos
matriculados em cursos de DOUTORADO acadêmicos da UFBA, a apresentarem propostas
de solicitação de auxilio financeiro para realização de estágios, com vistas a propiciar
complementação de estudos referentes às teses de doutorado em outras instituições de ensino
e/ou pesquisa.

1.

Finalidade

O Edital de apoio à participação de pós-graduandos em pequenos estágios de doutorado no
país em instituições de ensino e/ou pesquisa, tem como finalidade promover o
desenvolvimento de atividades de pesquisas que completem estudos referentes às teses de
doutorado.

2.

Elegibilidade do Proponente

São elegíveis estudantes regularmente matriculados nos cursos de doutorado acadêmicos
Stricto Sensu da UFBA.

3.

Elegibilidade da proposta
a) Os estágios deverão ser realizados em programas de Pós-Graduação com conceito
CAPES igual ou superior ao programa ao qual o proponente está matriculado, a
menos que o supervisor da outra instituição seja pesquisador do CNPq;
b) Os estágios deverão ser finalizados até 31 de dezembro de 2019, (fim no exercício
fiscal)
c) Os estágios deverão ter duração mínima de 12 dias;
d) Serão apoiados os estágios realizados em cidades com distância mínima de 150 km de
Salvador ou de Vitoria da Conquista;
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e) Os estágios em instituições que não têm programa de pós-graduação poderão ser
apoiados, desde que seja justificado sua relevância;
f) Não serão admitidos estágios em Programas ou com Pesquisadores da própria UFBA,
exceto para o Doutorado em Ciências Fisiológicas do IMS de Vitória da Conquista,
cujos estudantes poderão pleitear seus estágios no Campus sede em Salvador.
4. Recursos Financeiros
Para atender aos objetivos deste edital estão previstos recursos no valor de R$ 102.080,00
(cem mil reais) do orçamento da PROPG.
Este edital prevê apoio de até duas cotas por programa de pós-graduação, no valor de
R$ 3.520,00 por doutorando. Não sendo utilizada as cotas estas serão distribuídas para outros
programas que atendam aos requisitos indicados no item 3.
5.

Apresentação das Propostas

As solicitações deverão ser encaminhadas pela coordenação do Programa de PósGraduação, através do site www.sapi.ufba.br. O upload deverá ser realizado em formato
PDF, em documento único para cada discente
a. Formulário específico, disponível na página www.propg.ufba.br
b. Comprovante de vinculação ao curso em realização (comprovante de matricula
ou histórico escolar);
c. Plano de trabalho descrevendo as atividades que serão desenvolvidas,
justificando a necessidade do estágio, cronograma detalhado e uma previsão
dos resultados formais que poderão ser obtidos;
d. Anuência do orientador da UFBA destacando o plano de trabalho e o nome do
supervisor externo;
e. Carta de aceite do supervisor da instituição de destino, referindo-se ao plano
de trabalho e o período do estágio do estudante;
f. Ata do Colegiado aprovando o (s) plano de trabalho (s) do (s) estudante (s),
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informando a ordem de prioridade dos estudantes.

6.

Análise e Julgamento

Serão analisadas as solicitações, conforme itens 2 e 3 do presente edital, assim como a
documentação apresentada. Estarão sujeitos a eliminação os doutorandos que não forem
enquadrados no item 5 do edital.

7.

Critérios de julgamento

Avaliação do mérito quanto à alta relevância da proposta para a formação acadêmica,
científica e cultural do doutorando; o Curriculum Lattes do supervisor externo e a nota do
programa da pós-graduação de destino.
8.

Resultados

Os resultados serão divulgados na página www.propg.ufba.br de modo à atender ao
calendário dos eventos.
Pedidos de reconsideração (recursos), devidamente instruídos, poderão ser analisados se
encaminhados para o e-mail propg@ufba.br, até 48 (quarenta e oito) horas após a
divulgação dos resultados.
9.

Cronograma
Atividades

Data

Lançamento do Edital
Período de Inscrição

19/08/2019
19/08/2019 a 06/09/2019

Resultado

Até 20/09/2019

10. Prestação de Contas


Relatório das atividades desenvolvidas, conforme plano de atividades apresentado,
aprovado pelo colegiado do programa de PG;
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Parecer do orientador externo;



Cópia dos bilhetes de viagem (ida e volta);



Prazo da entrega - 60 dias após a finalização do estágio.

11. Disposições finais
Casos omissos e conflitos ou dúvidas de interpretação ou aplicação deste Edital serão
arbitrados, resolvidos e decididos pela PROPG e PROPCI.

Salvador, 19 de agosto de 2019

Olival Freire Júnior
Pró-Reitor de Pesquisa, Criação e Inovação

Sérgio Luis Costa Ferreira
Coordenador de Ensino de Pós-Graduação

