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UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO NA AMAZÔNIA 

 

EDITAL No 03/2022 PPGPAM/UNIFESSPA  

CONCESSÃO DE BOLSA DE PÓS-DOUTORADO 

 

Retificação I 

  

O Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Desenvolvimento Regional e Urbano 

na Amazônia (PPGPAM), da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), 

no uso de suas atribuições regimentais torna público em 01 de novembro de 2022, o edital 

do processo seletivo para preenchimento de 2 (duas) bolsas de Pós-Doutorado, em 

conformidade com o resultado do Edital nº 16/2022 no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) - Pós-Doutorado Estratégico - Apoio a 

Programas de Pós-Graduação Emergentes e em Consolidação publicado no Diário Oficial 

da União (DOU) de 14/03/2022, seção 3, páginas 113 e 115 da CAPES/MEC. 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Em conformidade com o edital no 16/2022 - Programa de Desenvolvimento da Pós- 

Graduação (PDPG) - Apoio aos Programas de Pós-Graduação Emergentes e em 

Consolidação PDPG - Pós-Doutorado Estratégico - CAPES, o PPGPAM/Unifesspa 

oferece bolsa de pós- doutoramento. 

1.2. O presente edital visa a seleção de 2 (dois) bolsistas de Pós-Doutorado, para atuar no 

PPGQ da Unifesspa, nos campi II e III em Marabá/PA, pelo período de 24 (vinte e quatro) 

meses, sem a possibilidade de renovação. 

Parágrafo único: Uma bolsa será implementada a partir de dezembro de 2022 e a outra 

bolsa será implementada a partir de 2023. 

1.3. Poderão ser beneficiários das bolsas de Pós-Doutorado doutores titulados há no 

máximo 5 anos, a contar da data da implementação da bolsa. 
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2. INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições serão realizadas de 01 de novembro a 28 de novembro de 2022, pelo 

e-mail ppgpam@unifesspa.edu.br, através do envio dos seguintes documentos em 

arquivos individuais, no formato PDF: 

2.1.1 Currículo Lattes do candidato, atualizado e com as devidas comprovações em um 

único arquivo em pdf, com a relação da produção de trabalhos científicos e tecnológicos 

de impacto, conforme anexo I deste edital. Os comprovantes devem estar organizados em 

ordem conforme o anexo I. 

2.1.2 Projeto de pesquisa com ênfase na área temática de Política habitacional do 

Programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1, com referência ao município de Marabá-PA, 

com perspectiva da área do Planejamento Urbano e Regional e Demografia (PLURD) da 

Capes. 

2.1.2.1 O projeto deve ser entregue com no máximo 20 (vinte) páginas, fonte Times New 

Roman, tamanho 12, espaço 1,5, contendo: 

a) identificação da proposta; 

b) justificativa; 

c) objetivos e metas a serem alcançados; 

d) metodologia a ser empregada; 

e) viabilidade técnica (com base em equipamentos disponíveis nos laboratórios da 

Unifesspa); 

f) principais contribuições científicas e/ou tecnológicas da proposta para o 

PPGPAM/Unifesspa, com ênfase na área do planejamento urbano e regional e demografia 

e na articulação com os diferentes grupos de pesquisa do Programa; 

g) cronograma de execução; 

2.1.3 Cópia do diploma de doutorado, acompanhado do histórico escolar de doutorado 

 

3. REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CANDIDATOS À BOLSA 

3.1. Do candidato a bolsista, exige-se: 

3.1.1. Ser portador do título de doutor (Planejamento Urbano e Regional, Economia, 

Sociologia, Ciência Política, Geografia, Arquitetura e Urbanismo e áreas afins) com tese 

alinhada à linha de pesquisa de Política habitacional, quando da implementação da bolsa, 

obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC há no máximo 

5 (cinco) anos, a contar da data da implementação da bolsa. Em caso de diploma obtido 

em instituição estrangeira, este deverá ser analisado pelo PPGPAM. 



 3 

3.1.2. Não ser aposentado ou estar em situação equiparada. 

3.1.3. Ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário. 

3.2. Do bolsista, exige-se: 

3.2.1. Elaborar Relatório de Atividades Semestral a ser submetido à aprovação do 

PPGPAM e encaminhar Relatório Final em até 60 (sessenta) dias após o encerramento da 

respectiva bolsa.  

3.2.2. Dedicar-se integralmente às atividades do projeto. 

3.2.3. Atuar como coorientador de alunos de iniciação científica ou de pós-graduação em 

nível de Mestrado, dependendo da disponibilidade de alunos no grupo de pesquisa em 

que for inserido. 

3.2.4. Exercer atividades de docência em disciplinas regulares do PPGPAM (máximo de 

4 créditos por semestre). 

3.2.5. Restituir à CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada a não 

observância das normas do Edital, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, 

circunstância alheia à sua vontade ou doença grave devidamente comprovada e 

fundamentada. A avaliação dessas situações fica condicionada à análise e deliberação 

pela Diretoria Executiva da CAPES, em despacho fundamentado. 

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

4.1. O processo de seleção constará de: 

4.1.1. Análise do Currículo Lattes do candidato, que corresponderá a cinquenta por cento 

(40%) da nota final, sendo atribuída a pontuação constante do anexo I deste edital. Apenas 

serão pontuados itens produzidos nos últimos 5 (cinco) anos (2018 a 2022), conforme o 

anexo I.  

4.1.2. Avaliação do projeto de pesquisa, que corresponderá a cinquenta por cento (60%) 

da nota final, sendo atribuída a pontuação constante do anexo II deste edital. Projetos que 

não se adequarem à área de Política habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida 

Faixa 1, com referência ao município de Marabá-PA serão automaticamente excluídos do 

processo. 

4.2. A nota final do candidato será a somatória das notas obtidas nos itens “4.1.1” e 

“4.1.2”, e a classificação final será por ordem decrescente de pontuação. 

 

5. RESULTADO 
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5.1. O resultado preliminar do Processo de Seleção será divulgado no site do PPGPAM 

(https://ppgpam.unifesspa.edu.br) a partir do dia 05/12/2022. O prazo de recurso será de 

24 (vinte e quatro) horas contadas a partir da publicação. 

5.2. A divulgação do resultado final será publicada a partir do dia 07/12/2022. 

 

6. DA IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA 

6.1. Os documentos necessários para a implementação da bolsa são: 

a) Formulário de inscrição devidamente assinado pelo(a) candidato(a) (formato PDF), 

disponível em (https://ppgpam.unifesspa.edu.br); 

b) Cópia autenticada do diploma de Doutorado; 

c) Cópia da carteira de identidade e CPF e, para estrangeiros, cópia do passaporte; 

d) Cópia do Currículo Lattes atualizado (http://lattes.cnpq.br). Será considerada para a 

avaliação a produção a partir de 2018; ou o Foreign Researcher Curriculum Vitae, para 

pesquisadores estrangeiros; 

6.2. O prazo para a apresentação dos documentos para implementação da bolsa será de 

03 (três) dias úteis, contados a partir da data de publicação do resultado final. 

 

7. CRONOGRAMA DAS FASES DE SELEÇÃO 

Inscrições 

Fases da Seleção Data 

Inscrições online 01 a 28 de novembro 

Homologação das inscrições 29 de novembro 

Período para impetrar recursos do resultado da homologação 01 de novembro 

Resultado dos recursos analisados 02 de dezembro 

Resultado 

Resultado Preliminar 05 de dezembro 

Período para impetrar recursos do resultado final 06 de dezembro 

Resultado Final após Recurso 07 de dezembro 

 

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Os casos omissos deste edital serão decididos pelo Colegiado do PPGPAM/Unifesspa. 

 

Marabá, 31 de outubro de 2022. 

 

 

Prof. Dr. RAFAEL GONÇALVES GUMIERO 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Desenvolvimento 

Regional e Urbano na Amazônia 

Portaria No 0682/2021 Unifesspa 
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ANEXO I 

 

 TABELA PARA ANÁLISE DO CURRÍCULO LATTES 

 

ITEM  
Pontuação 

padrão  

Pontuação 

individual  

1 – PRODUÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA NA ÁREA PLURD/CAPES  

Artigo publicado em periódico qualis A (1 e 2) (máximo de 5)  
80    

Artigo publicado em periódico qualis B (1 e 2) (máximo de 5)  
60    

Artigo publicado em periódico qualis B (3 e 4) (máximo de 5)  
40    

Artigo publicado em periódico qualis B5 e C (máximo de 5)  
20    

Artigo publicado em periódico com ISSN (máximo de 5)  10    

Livro com ISBN (máximo de 5)  30    

Capítulo de Livro com ISBN (máximo de 5)  20    

Trabalhos completos publicados em Anais de evento 

Internacional (máximo de 5)  
10    

Trabalhos completos publicados em Anais de evento Nacional 

(máximo de 5)  
8    

Trabalhos completos publicados em Anais de evento Regional 

(máximo de 5)  
5    

Trabalhos completos publicados em Anais de evento Local 

(máximo de 5)  
2    

Resumos publicados em Anais de evento Internacional 

(máximo de 5)  
5    

Resumos publicados em Anais de evento Nacional (máximo de 

5)  
4    

Resumos publicados em Anais de evento Regional/Local 

(máximo de 5)  
3    

2 – ATIVIDADES ACADÊMICAS E/OU PROFISSIONAIS  

Ensino na educação básica (ano) (máximo de 5)  2    
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Ensino técnico (semestre) (máximo 5)  3    

Ensino na graduação (semestre) (máximo 5)  4    

Ensino na pós-graduação (semestre) (máximo 5)  5    

Monitoria de componente curricular na graduação (semestre) 

(máximo de 5)  
2    

Coordenação de Projeto de pesquisa e/ou de extensão como 

pesquisador (máximo de 5)  
4    

Membro de Projeto de pesquisa e/ou extensão como 

pesquisador (máximo de 5)  
2    

Orientações de monografia e/ou TCC (máximo 5)  8    

Participação em bancas de monografia e/ou TCC (máximo 5)  
4    

Bolsista ou voluntário de projetos de pesquisa, extensão e ensino 

(semestre) (máximo 5)  
5    

Apresentação de trabalho em evento Internacional (máximo 5)  
6    

Apresentação de trabalho em evento Nacional (máximo 5)  
5    

Apresentação de trabalho em evento Regional/Local (máximo 5)  
4    

Participação em eventos científicos como organizador, 

palestrante, conferencista, debatedor e avaliador  

(máximo 5)   

5    

Participação em eventos como ouvinte (máximo 5)  2    

Participação em conselhos territoriais, municipais, estaduais e 

federal por no mínimo 1 ano (máximo 5)  
5    

Participação em cargos administrativos territoriais, municipais, 

estaduais e federal por no mínimo 1 ano (máximo de 5)  5    

Prêmio de instituições acadêmico 

científicas/tecnológicas/culturais  
8    

SOMA TOTAL DOSITENS 1+2     

* Serão consideradas as classificações de periódicos no quadriênio 2013-2016 conforme 

site da CAPES. 

 

TABELA DE EQUIVALÊNCIA 

  

Para o cálculo da nota do currículo do (a) candidato(a) deve-se adotar o seguinte 

procedimento: do total de pontos na tabela de avaliação do currículo, e após a redução 

das casas decimais mediante a divisão por 140, fazer a equivalência dos pontos obtidos 

com a nota da tabela abaixo:   

   

TABELA DE EQUIVALÊNCIA PONTOS X NOTAS   

Pontos obtidos após divisão por 140  Nota equivalente   

De 0,1 a 0,2  7,0  

De 0,3 a 0,4  7,2  

De 0,5 a 0,6  7,4  

De 0,7 a 0,8  7,6  
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De 0,9 a 1,0  7,8  

De 1,1 a 1,2  8,0  

De 1,3 a 1,4  8,2  

De 1,5 a 1,6  8,4  

De 1,7 a 1,8  8,6  

De 1,9 a 2,0  8,8  

De 2,1 a 3,0  9,0  

De 3,1 a 5,0  9,5  

De 5,1 a 10  10,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 
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Ficha Avaliativa do Projeto de Pesquisa 

 

 Descrição Pontos Sub-total 

1 Adesão do projeto ao tema do Edital 

03/2022 
30 

 

2 Adequação da metodologia ao tema 

proposto 
10 

 

3 Experiência do candidato na área de 

pesquisa do projeto 
20 

 

4 Viabilidade técnica da proposta de 

pesquisa 
20 

 

5 Inserção na área do PLURD e 

articulação com os diferentes grupos 

de pesquisa do PPGPAM/Unifesspa 

10 

 

6 Adequação do cronograma 10  

 


