
A(o)s Professora(e)s, estudantes e Grupos de Pesquisa do PPG-AU/FAUFBA, a(o)s 
pesquisadora(e)s interessada(o)s, 

 

Como já é de conhecimento público, estão abertos os novos editais do Programa Capes-
Print UFBA para o ano de 2020 em suas diferentes modalidades, alguns com prazos de 
submissão bem próximos. Nesse sentido, recomendamos uma leitura atenta dos editais 
no site do Capes-Print UFBA: https://capesprint.ufba.br/editais 

Diferente da primeira edição do Programa, agora são a(o)s candidata(o)s ou 
professora(e)s supervisora(e)s, que estão responsáveis pela submissão de 
propostas e envio da documentação pelo SAPI UFBA. 

No entanto, todas as propostas precisam ser apreciadas e homologadas pelo Colegiado 
do PPG-AU. Assim, sendo pedimos que atentem para as datas de reuniões das que 
vão homologar as propostas, relativas a cada período de estágio ou missão, e que 

acontecem sempre antes do prazo final de inscrição, para que haja tempo hábil para a 
confecção da ata, sua aprovação, assinatura e disponibilização para a(o)s candidata(o)s 
que precisarão enviar a cópia da ata via SAPI, junto com toda a documentação da 
proposta.  

Nesse sentido, a despeito dos prazos finais de inscrições das candidaturas, as 
propostas completas devem estar prontas com antecedência e serem submetidas para 
homologação pelo Colegiado do Programa, impreterivelmente nas datas 
indicadas. 

No quadro abaixo, elaboramos uma breve síntese que informa sobre as diferentes 
modalidades de apoio dos editais; a finalidade de cada modalidade; o perfil da 
candidatura requerida por cada edital; a(o) responsável pela submissão da Proposta 
no SAPI UFBA; os períodos possíveis para desenvolvimento de Estágio ou Missão; os 
períodos de inscrição; e as datas das reuniões do Colegiado para homologação das 
Candidaturas, cada qual relacionada a um período de Estágio ou Missão, bem como 
antecedendo o período de inscrição correspondente. 

Tratar com a Vice Coordenadora do Programa, Professora Glória Cecília dos Santos 
Figueiredo 

gloriaceciliaf@gmail.com 

 

Modalidade Finalidade 
Perfil da 

Candidatura 

Responsável 
pela 

submissão da 
Proposta 

Período do 
Estágio ou da 

Missão 

Períodos de 
Inscrição 

Reuniões do 
Colegiado para 

homologação das 
Candidaturas 

              

 Missões de 
Trabalho no 

Exterior (Edital 
No 003/2019) 

Auxílio para 
as Missões de 
Trabalho no 
Exterior, com 
duração de 07 
(sete) a 20 
(vinte) dias 

Ser docente 
do quadro 
permanente 
da UFBA, 
vinculado ao 
PPG-
AU/FAUFBA 

Próprio(a) 
candidato(a) 

janeiro a maio 
de 2020  

16/09 a 
04/10/2019  27/09/19 

junho a 
setembro de 

2020  
01/11 a 

01/12/2019  25/10/19 

outubro a 
dezembro de 

2020  
01/03/19 a 
30/03/2020  20/03/20 

              

 Professor 
Visitante no 

Promover a 
mobilidade de 

Ser docente 
do quadro 

Próprio(a) 
candidato(a) 

abril a julho 
2020  

16/09/2019 a 
01/10/2019  27/09/19 



Exterior Sênior 
(Edital No 
004/2019) 

docentes da 
UFBA para 
instituições de 
ensino 
superior no 
exterior; 

permanente 
da UFBA, 
vinculado ao 
PPG-
AU/FAUFBA, 
com o 
doutorado 
obtido há 
mais de dez 
anos 

agosto a 
novembro 

2020  
01/12/2019 a 

30/01/2020  29/11/19 

dezembro 
2020 a março 

2021  
16/03/2020 a 

15/05/2020  24/04/20 

              

Professor 
Visitante no 

Exterior Júnior 
(Edital No 
005/2019) 

Promover a 
mobilidade de 
docentes da 
UFBA para 
instituições de 
ensino 
superior no 
exterior 

Ser docente 
do quadro 
permanente 
da UFBA 
vinculado ao 
PPG-
AU/FAUFBA, 
com o 
doutorado 
obtido há no 
máximo dez 
anos no 
momento da 
inscrição  

Próprio(a) 
candidato(a) 

abril a julho 
2020  

16/09/2019 a 
16/10/2019  27/09/19 

agosto a 
novembro 

2020  
01/12/2019 a 

30/01/2020  29/11/19 

dezembro 
2020 a março 

2021  
16/03/2020 a 

15/05/2020  24/04/20 

              

Professor 
Visitante no 
Brasil (Edital 
No 006/2019) 

Atrair 
professores 
de renome 
atuantes e 
residentes no 
exterior para 
proferir 
cursos, 
treinamentos, 
palestras ou 
seminários 
presenciais. 

Ser 
professor 
e/ou 
pesquisador, 
residente no 
exterior 

Pesquisador(a) 
supervisor(a) 
responsável 
pela 
candidatura, 
vinculado ao 
PPG-
AU/FAUFBA 

abril a julho 
2020  

16/09/2019 a 
16/10/2019  27/09/19 

agosto a 
novembro 

2020  
01/12/2019 a 

30/01/2020  29/11/19 

dezembro 
2020 a março 

2021  
16/03/2020 a 

15/05/2020  24/04/20 

              

Jovem Talento 
com 

Experiência no 
Exterior (Edital 
No 007/2019) 

Atrair jovens 
pesquisadores 
de talento, 
brasileiros ou 
estrangeiros, 
residindo no 
exterior, para 
atividade de 
pesquisa e/ou 
docência, por 
um período 
mínimo de 6 
meses e 
máximo de 12 
meses, junto 
ao PPG-
AU/FAUFBA 

Ser 
pesquisador 
brasileiro ou 
estrangeiro, 
residente no 
exterior 

Pesquisador(a) 
supervisor(a) 
responsável 
pela 
candidatura, 
vinculado ao 
PPG-
AU/FAUFBA 

abril a julho 
2020  

15/09/2019 a 
01/10/2019  27/09/19 

agosto a 
novembro 

2020  
01/12/2019 a 

30/01/2020  29/11/19 

dezembro 
2020 a março 

2021  
16/03/2020 a 

15/05/2020  24/04/20 

              

Pós-
Doutorado 

Atrair jovens 
pesquisadores 

Ser 
pesquisador 

Pesquisador(a) 
supervisor(a) 

abril a julho 
2020  

16/09/2019 a 
16/10/2019  27/09/19 



com 
Experiência no 
Exterior (Edital 
No 008/2019) 

para atividade 
de pesquisa 
e/ou docência, 
por um 
período 
mínimo de 6 
meses e 
máximo de 12 
meses, para 
atuar no PPG-
AU/FAUFBA 

brasileiro ou 
estrangeiro, 
residente no 
Brasil ou 
exterior 

responsável 
pela 
candidatura, 
vinculado ao 
PPG-
AU/FAUFBA 

agosto a 
novembro 

2020  
01/12/2019 a 

30/01/2020  29/11/19 

dezembro 
2020 a março 

2021  
16/03/2020 a 

15/05/2020  24/04/20 
       

 

Atenciosamente, 

 

Coordenação do PPG-AU/FAUFBA 


