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EDITAL N° 01/2021 

 
 

A Comissão de Bolsas de Estudo do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e 
Desenvolvimento Territorial - PPGADT, Interdisciplinar, nível Doutorado Profissional, 
oferecido em Associação Ampla pela UNEB, UNIVASF e UFRPE, no uso de suas 
atribuições legais, regimentais e de acordo com o Oficio-Circ.DIREG-004-2021-Cotas de 
Bolsas MS e DR-UNEB e  Resolução Conselho Curador n° 02 DE 04/02/2020 FAPESB do 
Programa de Bolsas FAPESB – Cotas Institucionais Mestrado, Mestrado Profissional e 
Doutorado, torna público o Edital de seleção de candidatos à duas (02) bolsas de estudo 
para o Doutorado no PPGADT/UNEB. 

 
 

1. DA FINALIDADE 
Apoiar a formação de recursos humanos qualificados, a consolidação de cursos de pós-
graduação e o desenvolvimento cientifico e tecnológico do Estado da Bahia, para 
desenvolvimento de pesquisas que resultem em Teses/Produtos, através da concessão 
de bolsas de doutorado, profissional, aos alunos do PPGADT, regularmente 
matriculado no Programa de Pós-Graduação stricto sensu reconhecido pela CAPES, 
localizado no Estado da Bahia. 
 
 

2. DAS BOLSAS 

2.1. A implantação das bolsas será feita de acordo com a disponibilização 
estabelecida pelo órgão fomentador (FAPESB); 

2.2. A bolsa terá a duração de até 48 (quarenta e oito) meses, improrrogáveis, 
exceto nos casos excepcionais previstos nas normas do órgão financiador 
(FAPESB). 

2.3. A bolsa será cancelada a qualquer tempo se for observado o descumprimento 
dos requisitos previstos neste Edital e das demais normas da FAPESB, 
obrigando-se o doutorando restituir todos os recursos regularmente aplicados, 
de acordo com todas as sanções administrativas, cíveis e penais; 

2.4. Caso o número de inscritos seja superior ao de bolsas, a classificação poderá, a 
critério da Comissão, ser utilizada para implantação de bolsas oriundas de 
novas contemplações ao Programa, no prazo de validade deste Edital, seja pela 
FAPESB ou outra Agência Financiadora, por exemplo, a CAPES. 

2.5. O Professor orientador deve ser vinculado ao PPGADT e cadastrado no Sistema 
eletrônico como pesquisador da FAPESB e deve acompanhar todas as 
atividades do bolsista, inclusive na orientação e avaliação dos relatórios 
técnicos. 
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3. DOS REQUISITOS 
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1. Ter sido classificado no processo seletivo e estar regularmente 
matriculado no PPGADT/Polo UNEB; 

2. Ter dedicação integral às atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e 

extensão, conforme o Regimento do Programa (Resolução Nº 

003/2021/NIVASF/UFRPE/UNEB), perfazendo um total de 40 (quarenta) 

horas semanais;      

  3. Residir no município onde está situado o Departamento que oferta o 

curso, quando das atividades presenciais e desenvolver sua pesquisa no 

Estado da Bahia; 

4. Quando possuir vínculo empregatício, deve estar liberado das 

atividades profissionais e sem percepção de vencimentos; 

5. Não possuir qualquer relação de trabalho com a instituição promotora 

do Programa de Pós-Graduação; 

6. Não acumular a recepção de bolsas provenientes de agências 

públicas de 
fomento; 

7. Não se encontrar aposentado ou em situação equiparada; 
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1. Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes (últimos três meses); 

2. Estar cadastrado como pesquisador FAPESB, através do Portal; 

3. Não ter sido beneficiado anteriormente com bolsa da FAPESB na 

mesma 
modalidade solicitada, em caso de desistência e reprovação no curso; 

4. Os bolsistas FAPESB matriculados em Programa de Pós-Graduação no 
Estado da Bahia poderão receber complementação financeira, 
proveniente de outras fontes, desde que se dediquem a atividades 
relacionadas à sua área de atuação 
e de interesse para sua formação acadêmica, científica e tecnológica; 

5. Não possuir pendência de qualquer natureza (estar adimplente), com a 
FAPESB. 

 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. As inscrições serão realizadas de 01 a 03 de abril de 2021 mediante envio dos 
documentos para o e-mail institucional ppgadtdtcs3@uneb.br da Pós-
Graduação do Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial – 
PPGADT. 

 

 



 

 

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DA BAHIA – FAPESB 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – UNIVASF 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNANBUNCO – UFRPE 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - PPGADT 

 

Página 3 de 5 
 

5. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

5.1. Formulário on-line do Programa de Bolsas no Portal da FAPESB 
(http://www.fapesb.ba.gov.br/doutorado/), concluído e impresso, específico para a 
modalidade – Mestrado, Mestrado Profissional e Doutorado – COTAS, com assinaturas 
originais do orientador e bolsista, conforme solicitação. Obs.: Devido a pandemia e as 
atiividades acadêmicas remotas, admite-se a assinatura digital, cujo documento será 
substituido posteriormente; 

5.2. Currículo Lattes completo e atualizado do candidato; 

5.3. Cópia do documento de identidade do candidato; 

5.4. Cópia do CPF do candidato (caso não exista no RG ou similar); 

5.5. Comprovante de Matrícula do ano corrente do candidato, com informação da 
data de ingresso e previsão de defesa; 

5.6. Declaração que não acumula e não acumulará qualquer tipo de bolsa, durante a 
vigência da bolsa FAPESB (modelo disponível no site da FAPESB); 

5.7. Declaração que não recebe e não receberá remuneração proveniente de vínculo 
empregaticio ou funcional, durante a vigência da bolsa FAPESB (modelo 
disponível no site da FAPESB); 

5.8. Comprovante de residência atualizado do candidato. Caso o candidato não 
tenha um comprovante em seu nome, deverá anexar algum documento que 
comprove a vinculação na residência. Obs.: Devido a pandemia e as atiividades 
acadêmicas remotas, admite-se o endereço de origem do candidato, devendo ser 
substituido quando das atividades presenciais; 

5.9. Comprovante de afastamento do candidato de suas atividades com a instituição 
de vínculo sem recebimento de proventos (se for o caso). 

5.10. Cópia do extrato de conta bancária no Banco do Brasil, que contenha os 
números de agência e conta (corrente ou poupança), incluindo respectivos dígitos 
verificadores ou comprovante de abertura de conta ou declaração do banco 
contendo o nome do candidato à bolsa como titular da conta.  

Obs.: Quem não possuir conta no Banco do Brasil, deverá abri-la até o prazo de 
apresentação dos documentos e mantê-la ativa com movimentação. Os dados 
bancários deverão constar no cadastro online do pesquisador a fim de manter a 
garantia do pagamento da bolsa; 

 

 
6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

6.1. Ordem de Classificação de ingresso na seleção para o PPGADT; 

6.2. Mérito acadêmico para os Estudantes Veteranos; 
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7. DAS RESPONSABILIDADES DO BOLSISTA 

7.1. Apresentação à Coordenação do PPGADT de um Plano de Trabalho das suas 
atividades discentes, aprovado por seu orientador; 

7.2. Relatórios Parciais de atividades, a cada 6 (seis) meses, assinados por seu 
orientador, a serem avaliados pelos docentes do Programa, sob a 
responsabilidade da Comissão de Bolsas. 

7.3 Apresentação à FAPESB de dois Relatórios Técnicos: um com 50% do 
recebimento da bolsa e outro com 100%. A não apresentação coloca o bolsista 
em condição de inadimplência com a Agência de Fomento;  

7.4. O bolsista deve fazer referência ao apoio da FAPESB em qualquer material de 
divulgação relativo à pesquisa vinculada à bolsa concedida; 

7.5. O Bolsista deve atender integralmente ao Regulamento de Matrícula da UNEB; 

7.6. O Bolsista deve ter frequência de 75% nas atividades do PPGADT; 

 

 
8. DO RECEBIMENTO DA BOLSA, SEU ACOMPANHAMENTO, SUSPENSÃO E 

CANCELAMENTO 

8.1. Cabe à Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação da PPGADT o 
acompanhamento do processo de seleção, prestação de contas, relatórios, 
solicitação de renovação, suspensão, cancelamento de bolsas, conforme os 
requisitos previstos neste Edital e demais normas das agências financiadoras. 

 
 

 
9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. O valor da bolsa de estudos obedecerá integralmente à tabela da agência 
financiadora; 

9.2. A classificação no processo Seletivo de que trata este Edital gera para o 
candidato apenas a expectativa de obtenção de bolsa, a ser efetivada mediante a 
disponibilização de recursos financeiros por parte da entidade financiadora, não 
implicando, portanto, em compromisso por parte da UNEB; 

10 Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão de Seleção das Bolsas; 

10.1 Compõem esse Edital: ANEXO I – Cronograma da Seleção 
 

 

 
Prof. Dr. Jairton Fraga Araújo 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e 
Desenvolvimento Territorial – PPGADT 

Matrícula 74.292.400-1 / Port. 283/2020 D.O.E 01/09/2020 
UNEB / DTCS-CAMPUS III 
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ANEXO I CRONOGRAMA 

 

ETAPAS/ 
ATIVIDADES 

PRAZOS LOCAL 

DIVULGAÇÃO 

30 a 31 de março de 
2021 

Site da PPGADT e e-mail: 
ppgadtuneb2021@googlegro
ups.com 

INSCRIÇÕES 

 
01 e 03 de abril 
de 2021 

Enviar a documentação via 
e-mail: 
ppgadtdtcs3@uneb.br 

 

HOMOLOGAÇÃO 
DOS PEDIDOS DE 

INSCRIÇÃO 

 
04 de abril de 2021 

 
Via resposta ao e-mail da 
inscrição 

 

 
RECURSO À 

HOMOLOGAÇÃO 

 
5 de abril de 2021 

Solicitação via e-mail 
ppgadtdtcs3@uneb.br 
 

RESULTADO FINAL 
DA HOMOLOGAÇÃO 

DAS INSCRIÇÕES 

 
6 de abril de 2021 

 
Via resposta ao e-mail da 

inscrição 

SELEÇÃO E 
RESULTADO DA  

SELEÇÃO 

 
6 de abril de 2021 

Via resposta ao e-mail da 
inscrição 

 
RECURSO 

 
7 de abril de 2021 

Solicitação via e-mail 
ppgadtdtcs3@uneb.br 

 

RESULTADO AOS 
RECURSOS E 

RESULTADO FINAL 
DA SELEÇÃO 

 
8 de abril de 2021 

 
Site da PPGADT e e-mail: 
ppgadtuneb2021@googlegrou
ps.com 

 

 
 


