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Versão eletrônica disponível no endereço http://www2.ufersa.edu.br/portal/proreitorias/prppg : acessar o link 
“planfor”. 
 
1) Perfil atual dos docentes da unidade 

Nome do Docente Titulação 
Situação                          

(em exercício/afastado para capacitação) 
Área de atuação 

    

... ... ... ... 

 

2) Formação doutoral 

O Programa Pró-doutoral da Capes tem como objetivo geral estimular a elaboração e a 

implementação de estratégias de melhoria do ensino, da pesquisa e da extensão da UFERSA, de 

modo a apoiar esforços institucionais para a capacitação e para o aprimoramento da qualificação 

dos seus docentes, visando à consolidação de grupos de pesquisa e à formação de programas de 

pós-graduação. É um programa que se caracteriza por favorecer a mobilidade dos bolsistas da 

UFERSA para as IES de destino durante o tempo de duração da capacitação docente, bem como 

a dos professores orientadores, como forma de integração entre as instituições participantes.  

O Programa é realizado de forma compartilhada entre a Capes e as instituições 

participantes por meio do planejamento, cujas bases são descritas no Plano Institucional de 

Formação de Quadros Docentes - Planfor, instrumento comum a todas as IFES de origem 

participantes.  

Critérios básicos para a concessão de bolsa do Programa Pró-doutoral (CAPES/MEC): 

a) Pertencer ao quadro docente permanente do 3º grau da UFERSA, em regime de 40 

(quarenta) horas, e estar na instituição, como docente, a pelo menos quatro anos; 

b) Ser aceito e estar regularmente matriculado em um programa de doutoramento 

vinculado a instituições de destino credenciadas com conceito mínimo 4; 

c) Integrar a proposta do PLANFOR. 

Durante a realização das atividades de doutoramento, a CAPES, por meio do Programa 

Pró-doutoral, financiará o estudo do docente conforme a apresentação do quadro a seguir: 

 

Período do curso do 1º ao 18º mês do 19º ao 42º mês do 43 ao 48º mês 
Atividade do 
doutorando 

Integralização dos créditos 
do curso junto à IES 
promotora do curso 

Permanência do docente na 
UFERSA 

Conclusão e defesa da tese 
na IES promotora do curso 

Benefício Bolsa 
Ajuda de custo (AC) à 

mobilidade do orientador e 
do bolsista 

Bolsa 
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A ajuda de custo se caracterizará pela: 

a) Concessão de até 2 (duas) passagens (ida/volta) e diárias para até 5 (cinco) dias, a cada 

mobilidade, para o professor orientador (da IES de destino para a UFERSA) para o 

acompanhamento dos trabalhos do bolsista; 

b) Concessão de até 2 (duas) passagens (ida/volta) e de até 2 (duas) mensalidades de bolsa 

para o bolsista (da UFERSA para a IES de destino) durante o período de revisão 

bibliográfica, de planejamento e de elaboração do projeto de tese. 

 

2.1) Plano de Formação Doutoral Individual (deve ser preenchido um quadro, conforme o modelo abaixo, para cada 

docente da unidade interessado na capacitação em nível de doutorado) 

 

2.1.1 Docente:  

Ano/Semestre 

(saída) 
Área do curso pretendido  

Instituição de destino 

(promotora do curso) 

 

 

  

 

1) Justificar a escolha da instituição promotora do curso em conformidade com os 

critérios expressos no regulamento do Programa Pró-doutoral e com as estratégias 

definidas no Plano Acadêmico da unidade de lotação do docente. 

 

2) Descrever as condições de infraestrutura de ensino e de pesquisa, consideradas 

indispensáveis à execução das atividades de doutoramento durante os 24 (vinte e quatro) 

meses, nos quais o docente em capacitação permanecerá na UFERSA. (Permanência na 

UFERSA: do 19º ao 42º mês de realização do curso) 

 

3) Definição dos períodos de mobilidade do orientador e bolsista (considerar o período de 

concessão da ajuda de custo (AC) para a mobilidade do orientador e bolsista para  definir o ano no qual ocorrerá cada mobilidade) 

 

 

3.1 Cálculo da ajuda de custo (AC) para uma mobilidade do orientador  
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3.2 Cálculo da ajuda de custo (AC) para uma mobilidade do bolsista 

 
 

3.3 Definição anual de mobilidade do orientador e do bolsista 

 
 

3.4 Demonstrativo de despesas com o doutoramento do docente (considerando os 48 meses de 

qualificação) 

 
4) Plano de atuação do docente quando da conclusão do curso e do retorno à UFERSA 

Item Trecho Valor (R$) 

Passagens Cidade origem / Mossoró-RN / cidade origem  

Diárias Permanência de até 5 dias  

Total  

Item Trecho Valor (R$) 

Passagens Mossoró-RN / cidade destino/ Mossoró-RN  

Bolsa Uma mensalidade para cada mobilidade R$ 1.800,00 

Total  

Ano 

1ª AC 

Orientador 

(R$) 

2ª AC 

Orientador 

(R$) 

1ª AC 

Bolsista 

(R$) 

2ª AC 

Bolsista 

(R$) 

Total 

2010      

2011      

2012      

2013      

2014      

Ano 
Bolsa 

(R$) 

AC Orientador 

(R$) 

AC Bolsista 

(R$) Total 

Passagens Diárias Passagens Bolsa 

2010       

2011       

2012       

2013       

2014       
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(Deve estar de acordo com o Plano Acadêmico da unidade e considerar um período de 3 anos após a conclusão do curso) 

 

 

2.2 Demonstrativo de despesas com o doutoramento de todos os docentes da unidade (considerar os 

48 meses de qualificação dos docentes) 

Ano 
Bolsa 

(R$) 

AC Orientador 

(R$) 

AC Bolsista 

(R$) Total 
Passagens Diárias Passagens Bolsa 

2010       

2011       

2012       

2013       

2014       

 

 

2.3 Cronograma de qualificação do quadro docente em nível de doutorado  

Ano 
Docente em 

afastamento 
Área / IES 

Docente em 

retorno 
Área / IES 

Afastamento 

(%) 

2010      

2011      

2012      

2013      

2014      

 

3) Situação pretendida: perfil dos docentes da unidade em janeiro de 2014 (preencher o quadro 

abaixo demonstrando a situação pretendida para 2014) 

Docente Titulação Situação 
Área de 

atuação 

Programa 

de Pós-

graduação  

 

Grupo de 

Pesquisa 

      

... ... ... ...   
 
 


