
 
 
 

 
EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO PDDP-PDE/CAPES 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ensino e Formação de Professores (PPGEFOP) 
da Universidade Federal de Alagoas torna pública a abertura de inscrições para a seleção de 01 (um) 
bolsista em nível de Pós-Doutorado no âmbito do Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação 
(PDPG) Pós-Doutorado Estratégico em conformidade com a Instrução Normativa PROPEP/UFAL nº 
03 de 29/07/2020 e a Portaria CAPES nº 086 de 03/07/2013.  
 
1. DOS OBJETIVOS  
1.1. O presente Edital tem por objetivo selecionar bolsista de pós-doutorado no âmbito do PPGEFOP 
para atuar em projeto aprovado junto ao Programa de Desenvolvimento da Pós-graduação (PDPG) 
– Pós-doutorado Estratégico (Edital CAPES 16/2022).  
 
1.2. O(A) candidato(a) selecionado(a) receberá bolsa com valor mensal de R$ 4.100,00 (Quatro mil 
e cem reais), implementada e paga diretamente ao bolsista pela CAPES com tempo de duração de 
24 meses improrrogáveis.  
 
2. DOS REQUISITOS  
 
2.1. O(A) candidato(a) a bolsista no PDPG/Pós-Doutorado Estratégico CAPES deve:  
I. possuir o título de doutor na área de Ensino ou afins quando da implementação da bolsa e obtido 
há no máximo cinco anos em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso 
de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ter sido reconhecido no Brasil;  
II. demonstrar perfil de pesquisador compatível com as linhas e temáticas de pesquisa do PPGEFOP; 
III. apresentar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, conforme inciso 
II do art. 5º da Portaria Nº 086/2013/CAPES;  
IV. não ser aposentado ou estar em situação equiparada;  
V. não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza;  
VI. estar apto a iniciar as atividades de Pós-Doutorado no Programa até fevereiro de 2023.  
VII. Comprometer-se a seguir integralmente as normativas regidas pela Instrução Normativa 
PROPEP/UFAL nº 03 de 29/07/2020, Portaria CAPES nº 086 de 03/07/2013 e o Edital CAPES 16/2022 
quanto aos prazos, relatórios e demais atividades pertinentes à bolsa.  
 
2.2. O(A) candidato(a) pode se inscrever em uma das modalidades a seguir:  
Modalidade A: brasileiro ou estrangeiro (residente no Brasil portador de visto temporário) sem 
vínculo empregatício;  
Modalidade B: docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino 
superior ou instituições públicas de pesquisa, desde que afastados da instituição de origem por 
período compatível com o prazo de vigência da bolsa.  
 
3. DA INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E RESULTADO  
3.1. A Inscrição deverá ser realizada por meio do envio de mensagem para o e-mail 
ppgefop@arapiraca.ufal.br até o dia 05/12/2022, observando-se as seguintes regras:  
 
a) identificar a mensagem sob o título “Inscrição PDPG Pós-Doutorado”;  
 
 



 
 
 

 
b) incluir no corpo da mensagem as seguintes informações: nome completo, data de nascimento, 
naturalidade, nacionalidade, endereço para correspondência, telefones, linha de pesquisa de 
interesse, supervisor pretendido e modalidade de inscrição (A ou B do subitem 2.2);  
c) enviar como anexo os seguintes documentos:  
- documento pessoal com foto, diploma de doutorado obtido ou reconhecido no Brasil; 
- currículo Lattes atualizado ou, no caso de candidato(a) estrangeiro(a), modelo de currículo 
indicado pela CAPES (anexo III da Portaria 86, de 03/07/2013), com produção acadêmicas dos 
últimos cinco anos e declaração de veracidade das informações (Anexo 1) prestadas (não é 
necessário comprovação);  
- plano de trabalho de, no máximo, 20 páginas (fonte Times New Roman 12, espaçamento 1,5), 
contendo plano de atividades de ensino (disciplina que pode ser responsável dentro da estrutura 
do PPGEFOP; coorientação de mestrandos; outros) e de pesquisa (projeto que preveja impacto a 
processos de ensino na Educação Básica) pertinente a uma das temáticas de pesquisa do Programa 
e direcionado ao supervisor indicado, conforme Anexo II;  
 
3.2. Na Seleção, serão avaliados o currículo Lattes e o plano de atividades dos(as) candidatos(as).  
 
3.3. A seleção ocorrerá conforme calendário a seguir: 
 

Atividade Período 

Inscrição 10 de novembro a 05 de dezembro de 2022 

Avaliação das propostas pela Comissão 06 a 09 de dezembro de 2022 

Divulgação do resultado  12 de dezembro de 2022 

Prazo de Recursos 12 a 15 de dezembro 2022 

Resultado definitivo 16 de dezembro de 2022 

 
3.4. Informações sobre o programa, bem como sobre atos atinentes ao processo seletivo objeto do 
presente edital deverão ser consultados no site do PPGEFOP/UFAL – disponível no seguinte 
endereço eletrônico:  
https://arapiraca.ufal.br/pos-graduacao/mestrado-em-ensino-e-formacao-de-professores  
 
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
4.1. O presente Edital poderá ser revogado ou anulado a qualquer tempo, no todo ou em parte, por 
motivo de interesse público, exigência legal ou indisponibilidade orçamentária e financeira da 
CAPES sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
 
4.2. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela comissão deste processo seletivo, 
juntamente com a Coordenação do PPGEFOP/UFAL. 
 
4.3. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail ppgefop@arapiraca.ufal.br.  
 

Arapiraca, 08 de novembro de 2021.  

 

Prof. Dr. Wilmo Ernesto Francisco Junior  

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ensino e Formação de Professores   

 

https://arapiraca.ufal.br/pos-graduacao/mestrado-em-ensino-e-formacao-de-professores
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ANEXO I – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 

 

Eu, ____________________________________, portador/a do CPF 

nº_____________________ e RG/RNE nº. _____________________, declaro, sob as 

penas da lei e para fins de comprovação junto ao Processo Seletivo que todas as 

informações por mim prestadas são verdadeiras. 

 

Declaro, ainda, que estou ciente de que, em caso de falsidade, ficarei sujeito às sanções 

prescritas no Código Penal* e às demais cominações legais aplicáveis. 

 

Por ser a expressão da verdade, subscrevo. 

 

 

 

Local/Data: ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

ANEXO II - TEMÁTICAS DE PESQUISA E DOCENTES DO PPGEFOP 
 

 

LINHAS TEMÁTICAS DE PESQUISA  DOCENTES  
Práticas de ensino e de divulgação científica em 
ciências da natureza nos diversos níveis e 
modalidades de ensino (anos iniciais e finais do 
Ensino Fundamental, Ensino Médio, EJA, 
Educação do Campo, Educação Intercultural) 

Maria Danielle Araújo Mota 
Miyuki Yamashita 
Tereza Cristina C. de Albuquerque 
Wilmo Ernesto Francisco Junior 
Celli Nelza Zülke Taffarel 
 


