
Ministério da Educação
Universidade Federal da

Bahia
Escola de Dança

Programa de Pós-Graduação
em Dança

CHAMADA N.º 01/2021
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EXPERIÊNCIA NO EXTERIOR
Programa de Pós-Graduação em Dança/PPGDança - 2021

O Programa de Pós-Graduação em Dança informa que estão abertos os envios
de  documentação  nos  termos  do  ao  EDITAL  n.º  003/2021-PROPG  PRINT
UFBA PÓS-DOUTORADO COM EXPERIÊNCIA NO EXTERIOR disponível no
site PROPG/UFBA, com acesso pelo link: 
https://capesprint.ufba.br/sites/capesprint.ufba.br/files/
edital_003_2021_alterado_em_10_5.pdf

As  candidaturas  devem  ser  realizadas  por  meio  do  encaminhamento  da
documentação especificada no referido Edital para:  ppgdanca@ufba.br  com,
obrigatoriamente, o assunto: EDITAL PÓS-DOUTORADO CAPES PRINT. 

I. PERÍODO  DE  APRESENTAÇÃO  DAS  CANDIDATURAS  AO
PPGDança

23/06/2021 a 19/07/2021, até 23h59-horário de Brasília.

II. Nos  termos  do  Edital  n.º  003/2021-PROPG PRINT  UFBA PÓS-
DOUTORADO COM EXPERIÊNCIA NO EXTERIOR:

EXIGÊNCIAS 

- Ser pesquisador brasileiro ou estrangeiro, residente no Brasil ou exterior, com
experiência acadêmico-científica internacional comprovada: doutorado pleno ou
pósdoutorado  (mínimo doze meses)  realizados  no exterior,  ou  mestrado ou
doutorado sanduíche, por no mínimo doze meses. 

- Ter um pesquisador supervisor responsável pela candidatura, vinculado a um
programa de pós-graduação da UFBA, participante do Programa Institucional
de Internacionalização - CAPES/PRINT/UFBA. 

Atenção: Áreas Temáticas do CAPES / PRINT / UFBA às quais o PPGDança
se vincula:



Tema  1  -  A  Modernidade  e  Os  Desafios  da  Formação  Brasileira  -
https://capesprint.ufba.br/pt-br/tema-1-modernidade-e-os-desafios-da-
formacao-brasileira

Tema  2  -  Arte,  Poéticas  das  Diferenças  e  Subjetividade  -
https://capesprint.ufba.br/pt-br/tema-2-arte-poeticas-das-diferencas-e-
subjetividade 

Tema  3  -  Cidade,  História,  Cultura  e  Poder  -
https://capesprint.ufba.br/pt-br/tema-3-cidade-historia-cultura-e-poder

DOCUMENTAÇÃO DA PESSOA CANDIDATA 

- Apresentar no momento da inscrição diploma de mestre e doutor; 

-  Ficha  de  inscrição  para  Pós-Doutorado  com  Experiência  no  Exterior,
disponível na página www.capesprint.ufba, devidamente preenchida; 

- Plano de trabalho, com no máximo de 3 (três) páginas, vinculado a único um
dos temas do CAPES PRINT

INSCRIÇÃO NO CAPES PRINT - UFBA

-  Após  homologação  das  candidaturas  em  Reunião  do  Colegiado  do
PPGDança, as inscrições deverão ser realizadas até o dia 30 de julho de 2021
na  página  www.sapi.ufba.br,  pelo  docente  da  UFBA,  pesquisador
supervisor, anexando os documentos relacionados à pessoa candidata junto à
Ata do colegiado da Pós-Graduação homologando as candidaturas, em acordo
com EDITAL  n.º  003/2021-PROPG PRINT UFBA PÓS-DOUTORADO COM
EXPERIÊNCIA NO EXTERIOR (alterado em 10/05/2021). 

-  A  Ata  com  homologação  das  candidaturas  será  enviada  por  e-mail  aos
docentes da UFBA, pesquisadores supervisores, pelo Colegiado do PPGDança
no dia 27 de julho de 2021.  

                         
Salvador, 23 de junho de 2021.

Prof.ª Dr.ª Lenira Peral Rengel 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Dança 


