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PORTARIA N° 0566/2015

o PRÓ-REITOR PRO TEMPORE DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE
DO PARÁ - UNIFESSPA, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria nO0565/2015-
Unifesspa,

RESOLVE:

Estabelecer as modalidades, requisitos e valores de referência para os projetos de

pesquisa executados no âmbito da Unifesspa, tomando-se como base os valores de referência

para bolsas de pesquisa no país, adotados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento

Científico e Tecnológico - CNPq, e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de

Nível Superior - CAPES, por intermédio da Resolução Normativa CNPq RN-015/2013 e o

Programa CAPES Professor Visitante Nacional Sênior - PVNS:

T b I d V I Â b't d U 'ta e a e a ores e e erenCIa e o sas no m 10 a DI ess_p_a
Modalidade Requisitos Mínimos Valor(R$)

Pesquisador Doutor Sênior* • Ser portador de título de Doutor há, 8.905,42
no mínimo, 10 (dez) anos

• Ser bolsista de Produtividade em
Pesquisa do CNPq ou possuir
produção científica equivalente

• Atuar em Programa de Pós-
Graduação reconhecido pela CAPES

Pesquisador Doutor Pleno 1** • Ser portador de título de Doutor há, 6.200,00
no mínimo, 08 (oito) anos

• Atuar em Programa de Pós-
Graduação reconhecido pela CAPES

Pesquisador Doutor Pleno 2** • Ser portador de título de Doutor há, 5.200,00
no mínimo, 05 (cinco) anos

• Possuir produção científica
preconizada pelo Comitê de Área
CNPq da respectiva área de atuação
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do pesquisador

Pesquisador Doutor Júnior** • Ser portador de título de Doutor há, 4.200,00
no mínimo, 03 (três) anos

• Possuir produção científica
preconizada pelo Comitê de Área
CNPq da respectiva área de atuação
do pesquisador

Pesquisador de Notório Saber • Ter conhecimento e experiência 4.000,00
relacionados com a criação,
implantação e consolidação de
instituições universitárias,
demonstrado o conjunto de
contribuições já realizadas pelo
pesquisador.

Pesquisador Mestre** • Ser portador de título de Mestre há, 3.000,00
no mínimo, 03 (três) anos

• Possuir produção científica
considerada relevante, para a
titulação de Mestre, pelo Comitê
Científico da Unifesspa

Aluno de Programa de Doutorado** • Estar regularmente matriculado em 2.200,00

Programa de Pós-Graduação
reconhecido pela CAPES

• Comprovar excelente desempenho
acadêmico na realização do
respectivo curso de doutorado

Aluno de Programa de Mestrado** • Estar regularmente matriculado em 1.500,00

Programa de Pós-Graduação
reconhecido pela CAPES

• Comprovar excelente desempenho
acadêmico na realização do
respectivo curso de mestrado

Aluno de Iniciação Científica** • Estar regularmente matriculado em 400,00

Curso de Graduação
• Comprovar excelente desempenho

acadêmico na realização do
respectivo curso de graduação

Aluno de Iniciação Científica Júnior** • Estar regularmente matriculado em 100,00

Escola Pública de Ensino Médio
• Comprovar excelente desempenho

acadêmico na realização do
respectivo curso

Apoio Técnico à Pesquisa Nível • Ter, no mínimo, o ensino superior 550,00
Superior** completo

2



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ

REITORIA
• Ter experiência e domínio em

atividades indispensáveis ao projeto;
e

• Dedicar-se em tempo adequado às
necessidades do projeto, conforme
definido no plano de trabalho.

• NOTA: o bolsista poderá, mantendo
suas atividades no projeto de
pesquisa, realizar pós-graduação,
desde que com a anuência formal do
coordenador do projeto, de seu
orientador e do coordenador do seu
curso.

Apoio Técnico à Pesquisa Nível Médio** • Ter, no mínimo, o ensino médio 400,00

completo
• Ter experiência e domínio em

atividades indispensáveis ao projeto;
e

• Dedicar-se em tempo adequado às
necessidades do projeto, conforme
definido no plano de trabalho.

.. A • - . .* Programa Professor VIsItante NacIOnal SeJ1lor- PYNS/CAPES, publIcado no O.O.U de 31/05/2013 - Seçao 3 - Pagma. 32.
** Referência Resolução Normativa 015/2010 (RN-015/20 10), publicada no O.O.U de 08/07/20 IO, Seção: I Página: 9.

Reitoria da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Marabá, 25 de junho de

2015.

lcA. ........" .J-__
Carlos Renato Lisboa Francês
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