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EDITAL 02/2016 – PPG/PROPESQ 

Excelência para Programas com curso de Doutorado - Internacionalização 
 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PPG) e a Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no âmbito do Programa de Acompanhamento, 

Avaliação e Fomento para a Excelência na Pesquisa e na Pós-Graduação da UFRN, “Linha III – 

Construção da Excelência para Programas com curso de Doutorado”  que visa à ampliação do 

conceito do Programa, qualificação na produção científica e internacionalização, torna público o 

presente edital para viabilizar a captação de professores visitantes estrangeiros em missões de 

curta duração nos Programas de Pós-Graduação. 

 

1 –  OBJETIVO 

 O presente edital tem por objetivo apoiar a internacionalização dos Programas de Pós-

Graduação, através da seleção de propostas que visem à captação de Professores Visitantes 

Estrangeiros com o perfil de excelência Científica para ministrarem disciplinas nos programas de 

Pós-Graduação da UFRN, co-orientação das teses de doutorado e desenvolvimento de projetos 

de pesquisa em conjunto com os docentes do Programa, além da mobilidade de doutorandos, 

requisitos essenciais no processo de avaliação dos Programas de Pós-Graduação pela CAPES. 

 

2 – APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 

 

2.1 – As propostas devem ser encaminhadas por e-mail (paafeppg@reitoria.ufrn.br) e 

acompanhadas de arquivo contendo o projeto. No campo assunto do e-mail deve constar o 

número do edital para o qual a proposta está sendo apresentada. 

 

2.2 – Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio, tampouco após o prazo 

final de recebimento estabelecido no presente edital. 

 

2.3– A proposta deverá ser encaminhada pelo coordenador do Programa de Pós-Graduação e 

será aceita uma única proposta por programa de Pós-Graduação em cada cronograma de 

submissão. 
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2.4 – Na hipótese de envio de uma segunda proposta pelo mesmo programa respeitando-se o 

prazo limite estipulado para submissão das propostas, esta será considerada substituta da 

anterior, sendo levada em conta para análise apenas a última proposta recebida. 

 

3-) CRONOGRAMA 

 

Data de submissão Início do Projeto 

até 15/07/2016 a partir de 15/08/2016 

até 30/08/2016 a partir de 17/10/2016 

até 30/11/2016 a partir de 01/02/2017 

 

3.1 – Em função da disponibilidade orçamentária/financeira, o cronograma pode ser alterado. 

 

4 – RECURSOS FINANCEIROS 

4.1 – Serão disponibilizados no âmbito do presente edital Recursos do Programa de 

Acompanhamento, Avaliação e Fomento para a Excelência na Pesquisa e na Pós-Graduação da 

UFRN. 

 

5  - ITENS FINANCIÁVEIS 

 

5.1  – Os recursos da presente chamada serão destinados ao financiamento de passagens, diárias 

(hospedagem), auxílio financeiro a estudante e Pró-Labore para professor visitante, 

compreendendo: 

 

a) Passagem internacional em classe econômica para o professor estrangeiro visitante; 

b) Diária ou hospedagem em Natal para o professor visitante no período em que estiver em 

atividade na UFRN; 

c) Pró-labore no valor de R$ 4.500,00 para ministrar disciplina de 45 horas. Poderá ser pago 

um valor proporcional ao número de horas da disciplina ministrada, mediante 

disponibilidade orçamentária; 

d) Auxílio financeiro a estudante no valor de até R$ 5.000,00 para viabilizar a permanência 

do doutorando na instituição do professor visitante por no mínimo 45 dias. 
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5.2 – Todas as despesas serão realizadas por meio do SIPAC utilizando os contratos da UFRN, 

na forma da legislação vigente.  

 

6 – EQUIPE 

 

6.1 – O proponente, coordenador do Programa de Pós-Graduação, será responsável pela 

apresentação da proposta, integrada por professores permanentes que atuam em pelo menos uma 

linha de pesquisa do programa. 

 

6.2 – O professor visitante deve ser doutor com experiência científica comprovada na sua área de 

atuação e atender minimamente os seguintes requisitos:  

 

a) Possuir o título de doutor e atuar em Instituto de Pesquisa ou Universidade no 

exterior; 

b) Ter experiência científica relevante, que será avaliada pela qualidade do seu currículo 

(conforme anexo do presente edital); 

c) Ter disponibilidade de receber um doutorando da UFRN em sua instituição; 

d) Preferencialmente ter cooperação cientifica com os professores do Programa de Pós-

Graduação da UFRN.  

 

7 – PROPOSTA 

 

7.1 – A proposta deve estar claramente caracterizada como projeto de internacionalização e 

aderente às características do programa de Pós-Graduação proponente. As propostas devem ter 

duração máxima de 12 meses. 

 

7.2 – A proposta deve integrar: 

 

a) identificação da proposta; 

b) Programa de Pós-Graduação com destaque para a área de concentração e linha de pesquisa 

beneficiada; 

c) objetivos e metas a serem alcançados; 

d) disciplina a ser ministrada; 
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e) Equipe (docentes e discentes); 

f) Impacto do projeto na avaliação do Programa de Pós-Graduação, evidenciando as 

colaborações científicas e de formação de Recursos Humanos (indicar o doutorando a ser co-

orientado pelo professor visitante); 

g) orçamento detalhado; 

h) cronograma de atividades. 

 

8 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

  A seleção dos projetos será realizada por comissão específica, constituída entre os membros da 

Comissão de Pesquisa e da Comissão de Pós-Graduação, preferencialmente membros das 

Câmaras de Pós-Graduação e de Pesquisa do CONSEPE, devendo observar os seguintes 

critérios: 

 

Critério Peso 

Perfil científico/acadêmico do professor 

visitante 

4 

Aderência do perfil do professor ao Programa 

de Pós-Graduação demandante 

4 

Cooperação científica anterior com os 

professores do programa 

1 

Adequação do orçamento e do cronograma de 

atividades 

1 

 

Para subsidiar o trabalho da comissão de avaliação, pareceres de pesquisadores externos poderão 

ser solicitados. 

 

Natal-RN, 28 de junho de 2016 

 

Rubens Maribondo do Nascimento 

Pró-Reitor de Pós-Graduação – UFRN 

 

Valter José Fernandes Júnior 
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Pró-Reitor de Pesquisa - UFRN 

 


