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I – DOS DADOS CADASTRAIS 

 
 
Número do Processo: 88881.311963/2018-01 

Programa CAPES:PROCAD-AM (PROGRAMA NACIONAL DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA NA 

AMAZÔNIA) 

Edital: PROCAD Amazônia 2018 - Linha 1 

Nome do Beneficiário: JOÃO CARLOS GOMES 

Documento do Beneficiário: 229.639.951-72 

Programa PPG Beneficiário: PPGML/UNIR -  

Vigência do Benefício:  07/12/2018 a 30/09/2023 

Prazo do Benefício: 57 meses 

Situação: em execução  

 
1. TÍTULO DO PROJETO 

 
DIÁSPORAS AMAZÔNICAS: LÍNGUA, CULTURA E EDUCAÇÃO SOB O SIGNO DA DIVERSIDADE 

2. INSTITUIÇÃO PROPONENTE 

2.1 Nome da instituição Fundação Universidade Federal de Rondônia 

2.2 Sigla UNIR 

2.3 Endereço Campus - BR 364, Km 9,5 
CEP: 76801-059 - Porto Velho - Rondônia 

2.4 PPG da Instituição
 Líder vinculado ao Projeto 

Mestrado Acadêmico em Letras 

2.5 Código do PPG 
10001018010P4 Nota (Mestrado) 3 

Nota (Doutorado) ------ 

3. COORDENADOR PROPONENTE 

3.1 Nome completo João Carlos Gomes  

3.2 CPF 229639951-72 

3.3 Titulação Doutor 

3.4 Cargo Docente e Pesquisador  

3.5 Link do currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/0406771224379905 

3.6 Endereço profissional 
completo 

Campus - BR 364, Km 9,5 
CEP: 76801-059 - Porto Velho - Rondônia 

3.7 Celular  (69)981201684 

3.9 E-mail joaoguato@unir.br  

4. INSTITUIÇÃO ASSOCIADA 1 

4.1 Nome da instituição UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

4.2 Sigla UFPA 

4.3 Endereço RUA AUGUSTO CORREA, 01 

mailto:joaoguato@unir.br


 
4.4 PPG da Instituição Associada 1 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 

4.5 Código do PPG 
150010166008P3 Nota (Mestrado) 5 

Nota (Doutorado) 5 

4.6 Nome do coordenador 
associado 

Sidney Da Silva Facundes 

4.7 CPF 20994842287 

4.8 Titulação DOUTOR 

4.9 Cargo COORDENADOR DE PROGRAMA 

4.10 Link do currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/9502308340482231 

4.11 Endereço profissional 
completo 

Rua Augusto Corrêa, 01 

Campus Universitário do Guamá Belém, 

Pará, Brasil – CEP 66.075.110 

4.12 Telefone fixo 91 3201-7499 

4.13 Celular 91 99122-8890 

4.14 E-mail sidi@ufpa.br 

5. INSTITUIÇÃO ASSOCIADA 2 

5.1 Nome da instituição UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

5.2 Sigla UNEMAT 

5.3 Endereço Rodovia MT 358 - Km 07. Caixa Postal 287 – Jardim Aeroporto 

5.4 PPG da Instituição Associada 2 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS 

5.5 Código do PPG 
50002015004P3 Nota (Mestrado) 4 

Nota (Doutorado) 4 

5.6 Nome do coordenador 
associado 

Aroldo José Abreu Pinto 

5.7 CPF 110.784.738-97 

5.8 Titulação DOUTOR 

5.9 Cargo COORDENADOR DE PROGRAMA 

5.10 Link do currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/2323427456490711 

5.11 Endereço profissional 
completo 

Rodovia MT 358 - Km 07. Caixa Postal 287 – Jardim Aeroporto 

5.12 Telefone fixo (65) 3311-4925 

5.13 Celular (65) 99627-8436 

5.14 E-mail aroldoabreu@unemat.br 
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II - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO 

MEMÓRIA DE CUSTEIO – ANO DE 2019 

Despesas  Descrição  Valaor  
Passagens aerea  II Siella  Passagens para os pesquisadores 

Sidney Facundes Marilia Ferreira da  
UFPA para participar do II Siella  

4.660,24 

Passagens aerea  II Siella Alexandre  lexandre Mariotto Botton e 
Aroldo José Abreu Pinto (Unemat) para 

participar do II Siella.  

2.170,04 

Diárias  Marilia Ferreira  960,00 

Diárias  Sidney Facundes 960,00 

Diárias  Aroldo José 960,00 

Diárias  Alexandre Button  960,00 

Passagens II Seminario Gelcia Para os pesquisadores João Carlos 
Gomes e Noraides Almeida 

participarem do  II SEMINÁRIO DO 
GELCIA e II SIPLI-NORTE "ANO 
INTERNACIONAL DAS LÍNGUAS 

INDÍGENAS: DESCRIÇÃO, 
DOCUMENTAÇÃO, EDUCAÇÃO 

ESCOLAR E 
POLÍTICAS LINGUÍSTICAS" 

3.727,44 

Díarias  II Gelcia João Carlos Gomes  1.600,00 

Diárias  II Glecia Noraides Ferreira Almeida  1.600.00 

Passagens   Josiane Santiago de Lima Pereira do 
PPGE Unemat para realizar missão de 

estudo na UNIR voltado para literatura 
e cultura surda na amazônia.  

2.195,92 

Livros Ebook  Produção de dois E-book’s: Primeiro 
ommo resultado do II Siella e outro 

voltado para produção das Diásporas 
amazônicas realizada pelos 
pesquisadores da Procad 

 

2.000,00 

Material de Consumo  Papel + canetas para o evento e 
PPGL/UNIR 

522,00 

Total  22.315,64 

 

MEMÓRIA CUSTEIO - 2020 

Despesas  Beneficiário  Valaor  

Passagens  Missão de Estudo voltado para  
Migração no Amapá como ações da 

pesquisadora: Marilia Pimentel e sua 
orientanda Elyzânia Torres Tavares.  

3.506,62 

Passagens  Missão de Estudo Migração no Amapa 
com a participação de alunos de 
iniciaçião cientifica Mirla Cristina 

Santos da Silva e  Gabriel Costa Pereira 

2.943,42 



 
Livro Epistemologia  Livro com resultados de pesquisas 

relacionado aos Estudos surdos no 
contexto amazônico.   

2.900,00 

Total  9.350,04 

MEMÓRIA DE CUSTEIO 2021 

Despesas  Beneficiário  Valaor  

Passagens para Missão de Estudo Missão de intercambio  com os 
pesquisadores da Unemat da região de 
Tangará da Serra – MT, para realizar a 
coleta de narrativas de contadores de 
histórias de comunidades indígenas. 

2.833,33 

Serviços de elaboração de 1 (uma) unidade 
de e-book, compreendendo: a) revisão e 
normalização técnica; b) diagramação do 

miolo e c) elaboração da capa da obra 
acadêmico-científica 

Livro Olhares sobre línguas e 
literaturas em ambientes 

multiculturais, resultado de trabalho 
de pesquisadores dedicam ao estudo 

das línguas, da literatura e da 
educação da região da Amazônia legal. 

Organizados por Odete Burgeile 
(UNIR), Gessiane Lobato Picanço 

(UFPA) e Alexandre Mariotto Botton 
(UNEMAT). 

1.400,00 

Total  4.233,33 

MEMÓRIA DE CUSTEIO - até junho 2022 
Despesas  Beneficiário  Valaor  

Passagens para missão de estudo Lucas 
Martins Gama Khalil 

Periodo de 10/04/2022 a 13/04/2022 
apoiar projetos conjuntos de ensino e 

pesquisa, vincualdo aos pós-doutorado  
visando à melhoria da qualidade dos 

PPGs.” 

2.134,15 

Diárias Lucas Martins Khalil para missão de 
estudo Lucas Martins Gama Khalil 

Periodo de 10/04/2022 a 13/04/2022 
 

960,00 

Passagens para missão de estudo Sidney 
Facundes -UFPA 

14 a 30 de maio de 2022 - missão é 
ministrar atividades de formação 

sobre a utilização de livros na  
língua apurinã para professores 
indígenas, como complemento à 

publicação e distribuição dos  
livros às escolas indígenas da etnia.  

4.144,38 

Diárias para missão de estudo Sidney 
Facundes -UFPA 

14 a 30 de maio de 2022 2.560,00 

TOTAL  9.798,52 

 
SINTESE DAS DESPESAS REALIZADA POR ANO 

Total de repasse  de três parcelas = R$ 39.996,00 119.988 

2019 22.315,64 

2020 9.350,04 

2021 9.033,33 

2022 9.798,52 

Total despesas  50.497,53 

limite disponível em conta  69.490,46 

Despesas + saldo  119.987,99 

 



 

 
III- MEMÓRIA DE AJUSTES DAS DESPESAS DE CUSTEIO - OFÍCIO Nº 958/2021-CPE/CGPE/DPB/CAPES 
 

DESPESAS DE DESLOCAMENTOS 

Passagens aéreas (Porto Velho - Belém) 10.000,00 

Passagens aéreas (Belém - Porto Velho) 10.000,00 

Passagens aéreas (Cuiabá - Porto Velho)   9.000,00 

Passagens aéreas (Porto Velho - Cuiabá)    9.000,00 

Diárias nacionais - 100 unidades 30.000,00 

Total orçamento  68.000,00 

DESPESAS EXECUTADAS DE DIARIAS E PASSAGENS 

Passagens  28.314,54 

Diárias  15.360,00 

Total despesas  43.674,54 

Saldo positivo + 24.325,46  

 

MATERIAIS DE CONSUMO 

Toner Impressora (mencionar modelo) - 20 unidades 2.000,00 

Resma de papel A4 - 200 unidades 4.000,00 

Total orçamento  6.000,00 

DESPESAS EXECUTADAS DE MATERIAS DE CONSUMO 

Papel + canetas para o evento e PPGL/UNIR 522,00 

Saldo positivo + 5.478,00 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

Material gráfico e produção de eventos 10.000,00 

Editoração de e-books, produção de materiais didáticos 76.000,00 

Total orçamento  86.000,00 

4 e-book’s  6.300,00 
Saldo Positivo + EDITORAÇÃO E MATERIAL GRAFICO 69.700,00 

TOTAL DE CUSTEIO DO PROJETO 160.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV- DEMANDAS SOLICITADAS PELOS MEMBROS DA REDE DO PROJETO EM 2022 
 

Deliberação dos coordenadores realizadas em 09/06/2022. 
 
 
4.1- UNIR  
 
 
1) CICLO 2022 DE EVENTOS DO PROCAD AMAZÔNIA: 

 
 Material gráfico para divulgação do evento (até 1.500) 
 Passagens e diárias para um representante da UFPA  
 Passagens e diárias para um representante da UNEMAT  
 Passagens e diárias para um professor indígena pesquisador Rondônia  
 

 DELIBERADO:  Considerando a disponibilidade de recursos e dos custos cotados para 
as passagens para o período que será realizado o evento.  

 
 
2) Publicação de ebooks: 

 
1. Conhecimento, língua e história: ensino e política de línguas na Amazônia”, organizado 

por Élcio Aloisio Fragoso, Quesler Fagundes Camargos e Sidney da Silva Facundes – 
 

 DELIBERADO:  ATÉ R$ 2.000,00 MIL REAIS 
 Recomendação: Buscar contemplar a organização com os três membros da rede considerando os 

eixos do projeto: língua, literatura e cultura, Educação.  
 

2. Ciência Azul: Epistemologia e Filologia aplicadas a Estudos de Libras em Rondônia”, 
organizado por João Carlos Gomes e Júlio César Barreto Rocha; 
 

3. Aplicações da Filologia Política: abordagens metodológicas de dissertações de mestrado 
– seguidas de uma síntese dos Pressupostos a uma Filologia Política”, de Júlio César 
Barreto Rocha e Patrícia Carneiro. 
 

4. Da arte de pensar à arte de tecer conhecimentos: entrelaçando caminhos entre Língua, 
Literatura e Tradução”, de Nádia Nelziza Lovera de Florentino, Patricia Helena dos Santos 
Carneiro e Rosinete Vasconcelos Costa 
 

5. Serviços de revisão textual, diagramação e publicação (R$ 2.500,00 cada) 
 

 Deliberação: Não há disponibilidade de recursos para produção dos e-books 
solicitados nos itens grifados. 

 
 
 



 
3) Produção de materiais didáticos de povos originários e de imigrantes 

 
1. Marília Lima Pimentel Cotinguiba (material vinculado aos haitianos) 

 
2. Patrícia Goulart Tondineli (material vinculado a povos originários) 

 
 

3. Quesler Fagundes Camargos (material na língua Wari’/Txapakura) 
 
 

 
 
 
4) Auxílio Moradia, Pesquisa de Campo e Missão de Trabalho: 
 

1. Lucas Martins Gama Khalil (passagens e diárias para missão de trabalho na UFPA em abril 
de 2022). 
 

 Deliberação:  não disponibilidade de recursos e recomenda-se utilizar recursos da 
bolsa concedida para o pós-doutorado.  

 
2. Marília Lima Pimentel Cotinguiba (passagens e diárias para pesquisa de campo em Boa 

Vista/RR; diárias para pesquisa de campo em Guajará-Mirim e Nova Mamoré 
provavelmente em maio, julho, setembro e dezembro de 2022). 
 

 Deliberação:  não temos disponibilidade de recursos para diárias e passagens para 
missão de estudos.  

 
✓ Deliberações para produção dos materiais didáticos:  

 
 Criação de um conselho editorial com três membros de cada PPGs da 

rede para análise e recomendações de publicação, com a indicação 
encaminhada pelos coordenadores associados até o mês de julho de 
2022.   

 
 Publicação de uma Coletânea de materiais didáticos com uma série 

de 6 volumes como resultados de pesquisas que tenha relação com 
os objetivos do projeto, para ser encaminhando conforme 
deliberação dos pesquisadores participantes dos projetos no 
contexto de cada PPGs, sob a responsabilidade os coordenadores 
institucionais do projeto. 

 
  Para produção da coletânea foi deliberado recursos para o 

financiamento de até 60 mil reais, sendo que PPGs terá direito de 
encaminhar até duas (2) produções, a ser encaminhando no máximo 
até dezembro de 2022.  



 
 

3. Orientanda de mestrado de Marília Lima Pimentel Cotinguiba (passagens e auxílio para 
pesquisa de campo em Boa Vista/RR). 
 

 Deliberação: não temos disponibilidade de recursos para diárias e passagens para 
missão de estudos, apenas para concessão de auxílio moradia.  

 
 

4. Patrícia Goulart Tondineli (diárias para pesquisa de campo em Guajará-Mirim e Nova 
Mamoré provavelmente em maio, julho, setembro e dezembro de 2022). 
 

 Deliberação: não temos disponibilidade de recursos para diárias e passagens para 
missão de estudos, apenas para concessão de auxílio moradia. 

 
5. Quesler Fagundes Camargos (diárias para pesquisa de campo em Guajará-Mirim em 

novembro de 2022; diárias para pesquisa de campo em Chupinguaia em dezembro de 
2022). 
 

 Deliberação: não temos disponibilidade de recursos para diárias e passagens para 
a missão de estudos. 

 
6. Orientanda de mestrado de Quesler Fagundes Camargos - Ivonete Sabanês (auxílio para 

pesquisa de campo em Chupinguaia em agosto e dezembro de 2022). 
 

 Deliberação: Há disponibilidade de auxílio moradia aguardamos solicitação.  
 

7. Mestrandos e estudantes de IC (quatro auxílios para intercâmbio na UNEMAT e UFPA) 
 

 Deliberação: para cada membro associado da rede há disponibilidade de 8 auxílios 
moradia por ano. Sendo que associados que faz gestão das concessões dos 
auxílios. 

 
5) Bolsa de Pós-Doutorado: 
 

1. Lucas Martins Gama Khalil (Universidade Federal do Pará em 2022)  
 

 Deliberação:  Professor foi contemplado com bolsa e encontra-se em execução.  
 

2. Quesler Fagundes Camargos (Universidade Federal do Pará em 2023). 
 

 Deliberação: dialogar com Sidney para verificar viabilidade para realizar na UFPA 
e a indicação deverá ocorrer conforme calendário de concessão da Capes para o 
Ano de 2023, que geralmente é enviado até o final do mês de dezembro.  

 
 



 
 
4.2. UNEMAT  
 

✓ Edição da Revista ALERE número 26: “Autoria feminina na Amazônia Legal”.  

 Deliberação: Concedido auxílio financeiro de 1.500,00 para revisão e 
diagramação com recomendação que a publicação contemple pesquisadores dos 
PPGs membros da rede. 

✓ Evento remoto: “Encontro dos Escritores da Amazônia Legal” – Responsáveis: Quesler 
(UNIR), Tânia (UFPA) e Walnice (UNEMAT). OBS: Os três coordenadores do PROCAD 
também participam da Comissão. Auxílio de até R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) para 
produção de vídeos e material de divulgação. 

 Deliberação:  Não temos disponibilidade de recursos dotado para produção de 
vídeo e divulgação – recomendamos realizar de forma colaborativa entre os 
membros da rede.   

✓ Produto do evento: Livro digital - Antologia de Escritores da Amazônia Legal.  

 Deliberação:  auxílio até o valor de até 1.500,00.  

✓ Material didático que contemplará o terceiro eixo do PROCAD (educação) e cujo título 
provisório é "Leitura, literatura e ensino". Poderão participar pesquisadores da UNIR e 
UFPA.  

 Deliberação: seguir orientação da deliberação da produção de materiais 
didáticas para UNIR  

ATIVIDADES DE INTERCAMBIO ACADÊMICO ENTRE A REDE: 

o Coorientações: A doutoranda Josiane Santiago de Lima realiza pesquisa em 
Literatura surda e já realizou pesquisas junto a UNIR. Para o doutorado, uma nova 
parceira seria muito bem-vinda. 

 Deliberação: encaminhar para deliberação do PPGs a indicação de coorientação. 

o Projeto de extensão sobre literatura surda. O projeto encontra-se em fase de 
escrita e deve contemplar pelo menos dois cursos: “Curso de literatura surda para 
surdos” e “Curso de literatura surda para professores da rede de Tangará da 
Serra/MT)”. Caso haja interesse, podemos incluir docentes/alunos de pós-
graduação da UNIR e UFPA e oferecer os cursos nestas localidades. (Custo: caso 
seja realizado curso na UNIR ou UFPA os gastos são com alimentação e 
hospedagem da doutoranda Josiane Santiago de Lima). Para os cursos realizados 
em Tangará não haverá custos.  



 
            Deliberação: Aprovado com participação na modalidade remota de alunos da UNIR 
e UFPA. 

 
4.3. UFPA 

PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DIDÁTICOS 

✓ Concepção, confecção e publicação do livro metadidático: Construindo materiais didático-
pedagógicos para o ensino de línguas indígenas, de autoria de equipe coordenada por Sidi 
Facundes (UFPA). (Estimativa de custos em torno de 10.000,00 (Aqui seria importante contar 
com a participação do João, pela UNIR, dada a sua experiência na educação indígena. Esse 
trabalho conta com a participação de prof. Da UFAM e professores indígenas) 

 

✓ Concepção, confecção e publicação do livro metadidático que visa propor o uso de materiais 
literários, cinematográficos, fotográficos e pictográficos na sala de aula indígena (com autoria 
de equipe coordenada por Tânia Sarmento-Pantoja (UFPA). Estimativa de custos em torno de 
7.000,00 (A equipe deve contar com as parcerias do Prof. João, da UNIR; profa. Walnice, da 
UNEMAT e de outros parcerias fora do âmbito do PROCAD, mas com grande inserção na área 
de produção de materiais didáticos no âmbito das Linguagens e seus códigos).  

 

✓ Impressão de livro sobre o ensino da língua Munduruku (Gessiane Picanço) 

 



 
 

REALIZAÇÃO DE EVENTOS 

✓ Organização do 3º Seminário do Grupo de Estudos de Línguas e Culturas Indígenas (GELCIA), 
com previsão de realização em agosto, na UFPA, com participação de membros do PROCAD 
e da Rede Norte. (2 passagens aéreas e diárias para docentes da UNIR e Unemat, caso haja 
disponibilidade) – com a Previsão de realizar um evento de pequeno porte sobre produção 
de tecnologias, métodos e materiais didáticos envolvendo culturas e línguas da Amazônia 
brasileira, para o primeiro semestre de 2023, com posterior publicação de e-book com os 
trabalhos apresentados.  
 

 Deliberação: disponibilizar até R$ 2.000,00, conforme disponibilidade de recurso 
de custeio para o projeto.  

✓ Evento remoto: “Encontro dos Escritores/Contadores de Histórias da Amazônia Legal” – 
Responsáveis: Quesler (UNIR), Tânia (UFPA) e Walnice (UNEMAT). OBS: Os três 
coordenadores do PROCAD também participam da Comissão. (Gostaria sugerir esse ajuste no 
tema, para que o evento seja relevante para quem trabalha com línguas indígenas na UFPA— 
Sidi Facundes, Marília Ferreira, Ana Vilacy Galúcio, Gessiane Picanço…) (Sidi teria que falar 
com Walnice, mas o evento foi pensado para a produção literária por isso vai ter mesas que 
vão funcionar como rodas de conversa com escritores da Amazônia, dentre eles escritores 
indígenas)  

 Deliberação: disponibilizar até R$ 1.000,00 para produção de materiais de 
divulgação. 

 

✓ Participação no Seminário Viva Língua Viva 2022 (de 22 a 25 de novembro de 2022): 
participação de Quesler no Comitê Científico e como convidado representando a UNIR e o 
PROCAD, e de Sidi Facundes na apresentação de trabalhos sobre a produção de materiais 
didáticos para o ensino de línguas indígenas.  

 Deliberação: passagens e diárias para o Quesler e um pesquisador e professor 
Indígena. 

✓ Participação com apresentação de trabalho na ABRALIC 2023 (on line). 

 Deliberação: fomenta a divulgação e participação entre os membros da rede 

 

AUXÍLIOS MORADIAS 

3) Auxílio Moradia - Envio de uma mestranda a Tangará da Serra (MT) para segunda 
pesquisa de campo (passagens aéreas e auxílio estadia). 



 
4) Auxílio Moradia - Envio de um bolsista de Iniciação Científica (PET-Letras) para 

levantamento de materiais e pesquisa de campo, com o prof. João (passagens aéreas e 
auxílio estadia). 

5) Auxílio Moradia para Mestranda - Pesquisa de campo no Amazonas (Passagens e Auxílio 
Moradia) - maio/2022 

6) Auxílio Moradia para Mestranda - Pesquisa de campo no Amazonas (Passagens e Auxílio 
Moradia) - maio/2022 

7) Auxílio Moradia para Doutoranda - Pesquisa de campo no Amazonas (Passagens e 
Auxílio Moradia) - maio/2022. 

 Deliberação: Será concedido, conforme gestão dos auxílios encaminhados pelo 
coordenador da UFPA, considerando as cota spartilhadas entre os associados.  

BOLSAS DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR  

1. Bolsa de Doutorado Sanduíche no Exterior - Envio de uma doutoranda para realizar 
doutorado sanduíche na Argentina, na Universidad de La Plata-  

2. Bolsa de Doutorado Sanduíche no Exterior - Envio de um doutorando para realizar 
doutorado sanduíche no Chile, na Univesidad de Playa Ancha.  

3. Bolsa de Doutorado Sanduíche no Exterior - Envio de aluna de Germana Sales 
4. Bolsa de Doutorado Sanduíche no Exterior - University of Oregon, envio de aluno de Sidi 

Facundes 

BOLSA DE PROFESSOR VISITANTE NO EXTERIOR 

1. Prof. Visitante no Exterior: Universidad de Playa Ancha ou à Universidad de Salamanca 
(passagens, auxílio moradia e bolsa de professor visitante): Tania Sarmento-Pantoja 

2. Prof. Visitante no exterior — Germana Sales (Bolsa, passagem e auxílio moradia) 
3. Prof. Visitante no exterior na University of Oregon (Bolsa e passagem): Sidney da Silva 

Facundes - Fev-jul/2023 (Bolsa, passagem e auxílio moradia) 
4. Prof. Visitante no exterior - Gessiane Picanço - Ago/2022-Jan/2023 (Bolsa, passagem e 

auxílio moradia) 

 
 

 Deliberação para as bolsas doutorado sanduiche no exterior e professor visitante no 
exterior:  

 
Conforme o edital Nº 21/2018 - PROGRAMA NACIONAL DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA NA 
AMAZÔNIA – no item 7.4. Serão concedidas a cada projeto cotas nas seguintes modalidades, as 
quais deverão ser implementadas conforme descrito no item 16.2.1, que prevê o seguinte:  
 

16.2.1. A indicação dos bolsistas deverá ocorrer de acordo com as normas estabelecidas 
pela CAPES, em data a ser determinada pela Diretoria de Programas e Bolsas (DPB), de 
acordo com o cronograma estabelecido no projeto aprovado, obedecendo os limites 
descritos no item 7.4 - prevê o seguinte para linha 1 do nosso projeto: Doutorado 



 
Sanduíche no Exterior 4 bolsas (**) De 6 a 12 meses; Professor Visitante no Exterior 4 
bolsas (**) de 4 a 12 meses; [**] dos dois asteriscos significa que as modalidades de 
bolsas no exterior serão concedidas apenas aos PPGs nota 4 pertencentes 
necessariamente aos estados listados no item 2.1 (Região Norte: Acre, Amapá, 
Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), ou seja, poderá ser concedidas 
exclusivamente para o PPGL/UFPA, limitando-se à implementação de no máximo 1 
(uma) bolsa por cada ano de execução do projeto. Adicionalmente, serão cobertos os 
custos associados as modalidades (auxílio instalação, auxílio deslocamento, seguro 
saúde). 
 

16.2.2. Caso a bolsa concedida não seja implementada durante o ano para o qual foi prevista, o 
saldo não será transferido aos anos subsequentes. 
 
16.2.3. O coordenador deverá selecionar os bolsistas mediante procedimento que observe os 
princípios da Administração Pública insculpidos no Art. 37 da Constituição da República, em 
especial, a moralidade, a impessoalidade e a publicidade. 
 
16.2.4. Não poderá haver implementações simultâneas de cotas nas mesmas modalidades de 
bolsas. 
 
16.2.5. Os coordenadores das equipes do PROCAD/Amazônia (Equipes Proponente ou 
Associadas) não poderão ser beneficiários de bolsas nas modalidades ofertadas no âmbito 
deste Edital, até o final do projeto, ainda que deixem a coordenação. 
 
16.2.6. A Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB) fica responsável pelas implementações 
das modalidades Estágio Pós-Doutoral no País e Auxílio Moradia no País, bem como pela recepção 
das solicitações de concessão das modalidades a serem ofertadas no exterior, a qual será 
encaminhada à Diretoria de Relações Internacionais (DRI) para implementação e pagamento do 
benefício. 
 
16.2.7. A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) fica, por sua vez, responsável pela 
implementação e pagamento das modalidades Doutorado Sanduíche no Exterior e Professor 
Visitante no Exterior. 
 
16.2.8. Cabe ainda à DRI a apreciação do projeto institucional a ser encaminhado pela IES 
contemplada com as modalidades de Professor Visitante Estrangeiro no Brasil e Jovem Talento 
com Experiência no Exterior, de acordo com os itens deste edital, bem como pela concessão, 
implementação e pagamento das bolsas. 
 
O edital prevê o seguinte nos itens 7.5 e 7.6:  
 

7.5. A concessão das modalidades de bolsa no exterior está condicionada à priorização 
realizada conforme a etapa III do item 11.1, a partir da qual serão apoiados até 45 
projetos. 
 
7.6. Adicionalmente, a título de apoio institucional, será concedida 1 (uma) cota de bolsa 
na modalidade Professor Visitante Estrangeiro no Brasil (até 12 mensalidades) ou 1 
(uma) cota de bolsa na modalidade Jovem Talento com Experiência no Exterior (até 36 



 
mensalidades), desde que a Instituição tenha pelo menos um projeto aprovado como 
proponente, sendo disponibilizada para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, mediante o 
encaminhamento de projeto instrucional por esta, contendo: 
 
I - Objetivos, metas e resultados esperados; 
 
II - Detalhamento das atividades a serem executadas; 
 
III - cronograma de execução das ações propostas para o atendimento das metas; 
 
IV - Proposta que ofereça contribuição relevante e inovadora para o desempenho da 
Instituição onde o Professor Visitante Estrangeiro no Brasil ou o Jovem Talento com 
Experiência no Exterior desenvolverá suas atividades. 
 
7.7. Identificada a conveniência e oportunidade e havendo disponibilidade de recursos 
adicionais, poderá ser autorizada a suplementação de recursos financeiros aos projetos 
já firmados, por parte de Instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais 
de modo a otimizar os resultados pretendidos. 
 
7.8. O presente Edital tem a previsão orçamentária total de até R$ 93.328.380,80 
(noventa e três milhões trezentos e vinte e oito mil trezentos e oitenta reais e oitenta 
centavos) para os quatro anos de duração dos projetos. 
 

Decisão consolidada pelos coordenadores da rede:  

✓ As bolsas solicitadas pela UFPA poderão ser solicitadas conforme o que estabelece o edital.  

 

✓ Por outro lado, o PPGML/UNIR, poderá contempla solicitação de bolsa adicionalmente, a 
título de apoio institucional, que será concedida 1 (uma) cota de bolsa na modalidade 
Professor Visitante Estrangeiro no Brasil (até 12 mensalidades) ou 1 (uma) cota de bolsa na 
modalidade Jovem Talento com Experiência no Exterior (até 36 mensalidades), desde que a 
Instituição tenha pelo menos um projeto aprovado como proponente (no caso o nosso 
Procad-Amazônia), sendo disponibilizada para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, mediante o 
encaminhamento de projeto instrucional por esta, contendo: 

I - Objetivos, metas e resultados esperados; 

II - Detalhamento das atividades a serem executadas; 

III - cronograma de execução das ações propostas para o atendimento das metas; 

IV - Proposta que ofereça contribuição relevante e inovadora para o desempenho da Instituição 
onde o Professor Visitante Estrangeiro no Brasil ou o Jovem Talento com Experiência no Exterior 
desenvolverá suas atividades. 

❖ Plano aprovado pelos coordenadores da rede. 



 

 

João Carlos Gomes  
Coordenador do Projeto 

 

 Porto Velho, 9 de junho de 2022 

 


