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EDITAL PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE MESTRADO DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE BIOLOGIA (PROFBIO) DA UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO PIAUÍ (UESPI) 

 

EDITAL PROFBIO-UESPI Nº 02/2022 

 

O Programa de Pós-Graduação em Ensino de Biologia em Rede Nacional (PROFBIO) da 

Universidade Estadual do Piauí (UESPI), considerando a divulgação do resultado final do EDITAL FAPEPI 

Nº 005-2022 – PROGRAMA DE APOIO A PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – PAPG – BOLSAS DE 

DOUTORADO E MESTRADO e a necessidade imediata da definição dos mestrandos que serão contemplados 

com a aprovação da proposta 7594.UNI289.57669.08082022, t/orna pública a abertura da seleção de bolsistas 

de mestrado no âmbito deste PROFBIO-UESPI. 

 

1. DAS BOLSAS 

 

1.1 As bolsas de mestrado a serem distribuídas por meio deste Edital serão fomentadas pelo Programa de apoio 

a pós-graduação stricto sensu – PAPG – Bolsas de doutorado e mestrado da FAPEPI.  

 

1.2 O quantitativo e valores das bolsas estão condicionados às concessões das cotas de bolsas pela FAPEPI, 

de acordo com o Edital FAPEPI nº 005-2022. 

 

2. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

2.1. Qualquer cidadão, envolvido no processo de seleção, poderá fundamentadamente solicitar a impugnação 

deste Edital, no todo ou em parte, conforme a data disposta no cronograma deste Edital. 

 

2.2. O impugnante deverá, necessariamente, indicar o item que será objeto de impugnação e sua 

fundamentação. 

 

2.3 A solicitação de impugnação deve ser encaminhada por email diretamente para a Coordenação do 

PROFBIO local (profbio@uespi.br) dentro do prazo estabelecido no cronograma deste Edital. O email deve ser  

devidamente identificado com Assunto: PROFBIO-UESPI Nº 02/2022 e assinatura do solicitante. 

 

2.4. Não caberá recurso administrativo contra a decisão acerca da impugnação. 

 

3. DO(a) CANDIDATO(a) À BOLSA: 

 

3.1 Ter sido aprovado no EXAME NACIONAL DE ACESSO AO MESTRADO PROFISSIONAL EM 

ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE NACIONAL (PROFBIO) 2022; 

 

3.2 Ser cadastrado(a) nas plataformas SIGFAPEPI e Lattes do CNPq atualizadas a partir da vigência deste edital. 

 

3.3 Ser cadastrado(a) na plataforma Capes de Educação Básica atualizado.  

  

3.4 Ter dedicação integral às atividades do Programa de Pós-graduação, salvo nas condições previstas na 

Portaria Conjunta CAPES/CNPq nº. 01/2010, de 15/07/2010. 

 

3.5 Não possuir vínculo empregatício com entidade pública e/ou privada ou manter outra remuneração regular 

de qualquer natureza, exceto professor(a) efetivo da Educação Básica na rede pública municipal ou estadual. 

 

3.6 Com exceção dos casos previstos no item 3.4, quando possuir vínculo empregatício, deve estar liberado(a) 

das atividades profissionais sem percepção de vencimentos, ou atender às condições previstas na Portaria 
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Conjunta CAPES/CNPq nº. 01/2010, de 15/07/2010. 

 

3.7 Não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa da FAPEPI, ou de outra 

agência de fomento pública nacional, exceto bolsa de Tutor da UAB adquirida após o início da concessão 

da bolsa. 

 

3.8 Não possuir qualquer relação de trabalho com a Instituição promotora do PPG, exceto a de Professor(a) 

Substituto, se contratada após o início da concessão da bolsa. 

 

3.9 Ter sido aprovado(a) em todas as disciplinas e etapas de qualificação já realizadas. 

 

3.10 Não ser aluno(a) em programa de residência médica. 

 

3.11 Realizar estágio de docência de acordo com o regulamento específico de cada programa.  

 

 

4. DO(a) ORIENTADOR(a):  

 

4.1 Estar credenciado(a) pelo Programa de Pós-Graduação em que o pós-graduando(a) está vinculado(a). 

  

4.2 Não possuir relação de parentesco, ainda que por afinidade, até o 3º grau com o orientando.  

 

4.3 Ser cadastrado(a) nas plataformas SIGFAPEPI e Lattes do CNPq, atualizados a partir da vigência deste 

edital. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

 

5.1 A inscrição do candidato implica no conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas no  

presente Edital e no Edital FAPEPI nº 005-2022, em relação às quais o candidato não poderá alegar 

desconhecimento. 

 

5.2 As inscrições estarão abertas no período de 04/10/2022 a 06/10/2022, e exclusivamente via on-line, por  

meio de formulário eletrônico, disponível no site do PROFBIO (https://uespi.br/profbio-inicial/).  

5.3 Para realizar a Inscrição, o(a) candidato(a) deverá preencher o Formulário de Inscrição. 

5.4 As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do (a) candidato 

(a). 

 

5.5 O (A) candidato(a) será desclassificado(a) caso não preencha o formulário de inscrição de forma completa 

e correta ou forneça dados comprovadamente inverídicos ou não atenda integralmente os critérios 

estabelecidos no item 3 deste Edital 

 

 

6. DA DISTRIBUIÇÃO DAS BOLSAS 

 

6.1 As bolsas de mestrado serão distribuídas considerando a ordem crescente de classificação final do 

ranqueamento que será realizado de acordo com dois critérios, independente da forma de ingresso no 

PROFBIO (ampla concorrência ou cota): CR1 - A nota no exame de seleção ao PROFBIO/UESPI realizado 

em 2021 e CR2 - A distância do domicílio atual até a sede do curso (Teresina). 

 

6.2 CR1: ocupará a 1ª posição no ranque 1, o mestrando candidato a bolsa, que obteve o maior número de 

pontos no exame de seleção e assim por diante; 
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6.3 CR2: ocupará a 1ª posição no ranque 2 o mestrando que comprovar residir mais longe da sede do curso. 

Mestrandos que residem na mesma cidade ocuparão a mesma posição no ranque. A distância será determinada 

de acordo com o Google maps.  

 

6.4 Por fim, um terceiro ranqueamento será realizado, neste os mestrandos serão ranqueados de acordo com 

a soma da posição no ranque CR1 e CR2. O mestrando que obtiver a menor soma ocupará a 1ª posição no 

ranqueamento final, e assim por diante. O resultado do 3ª ranqueamento será usado para distribuição das 

bolsas. 

 

6.5 Em caso de empate, o candidato melhor ranqueado no CR1 terá prioridade à bolsa. 

 

6.6 O resultado da seleção será divulgado no site do PROFBIO-UESPI (https://uespi.br/profbio-inicial/), 

considerando o Cronograma deste Edital. 

 

Os recursos ao resultado final serão recebidos através do email da Coordenação do PROFBIO local 

(profbio@uespi.br), considerando o Cronograma deste edital. O email deve ser  devidamente identificado com 

Assunto: PROFBIO-UESPI Nº 02/2022 e assinatura do solicitante. 

 

6.7 O resultado dos recursos e o resultado final do processo seletivo serão divulgados no site do PROFBIO-

UESPI (https://uespi.br/profbio-inicial/), considerando o Cronograma deste Edital. 

 

 

7. DA IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA 

 

7.1 Para implementação da bolsa são exigidos: 

 

 A documentação dos(as) bolsistas, pós-graduandos(as), deverá ser enviada, de forma completa, legível e 

em PDF após aprovação seleção, e na data informada pela FAPEPI, contendo, obrigatoriamente, os seguintes 

documentos: 

 

I. Formulário de Inscrição do(a) Bolsista devidamente preenchido e assinado, tanto pelo(a) bolsista, 

como pelo(a) Coordenador(a) do PPG e Orientador(a) (FORMULÁRIO DO BOLSISTA). 

II. Termo de Compromisso do(a) Bolsista devidamente assinado por ele(a). 

III. Comprovante da matrícula do semestre vigente e o histórico acadêmico.  

IV. Cópia dos documentos pessoais, RG e CPF, ou documento equivalente, com validade no território 

nacional e comprovante de residência.  

V. Comprovante da conta-corrente no Banco do Brasil, em nome do(a) bolsista (com a identificação 

dos dados do(a) correntista). 

 

7.2 A não apresentação de um ou mais dos documentos, no prazo determinado pela FAPEPI no Cronograma 

deste Edital, implicará na desclassificação automática do candidato. 

 

8. CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE DATA 

Lançamento do Edital 30/09/2022 

Período para Impugnação do Edital Até 03/10/2022 

Inscrições 04 e 06/10/2022 

Divulgação do Resultado Final Preliminar 07/10/2022 

Recebimento de Recursos do Resultado Final Preliminar 08/10/2022 

Divulgação do Resultado Final Pós-Recurso 10/10/2022 
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9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1 A inscrição do (a) candidato (a) implicará na aceitação de todas as normas contidas neste Edital e no Edital 

FAPEPI nº 005-2022; 

9.2 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo colegiado do PROFBIO da UESPI. 

9.3 Outras informações poderão ser obtidas junto à Coordenação do PROFBIO da UESPI por meio do e-

mail: profbio@uespi.br 

 

 

Teresina-PI, 30 de setembro de 2022. 

 

Profa. Dra. Francielle Alline Martins 

Presidente da Comissão de Bolsa 

 

 

Profa. Dra. Maria Gardênia Sousa Batista Alfredo Cesar de Resende Paz     

Membro da Comissão de Bolsa Membro da Comissão de Bolsa 

Representante discente 
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