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EDITAL 002/PPGH/2018
EDITAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS

A Coordenação do PPGH torna público o edital para distribuição de bolsas de Mestrado e
Doutorado correspondentes à cota do Programa (CAPES-DS e CNPq).
1. Dos candidatos
Podem concorrer ao edital todos os estudantes matriculados no PPGH que tenham sido
aprovados no último processo seletivo (2017-2018) ou, dos anos anteriores, que ainda não
tenham sido contemplados com bolsa de estudo.
Uma vez contemplado com o benefício, o bolsista deve comprometer-se a obedecer as
regras da agência de fomento correspondente (entre elas estão dedicar-se exclusivamente ao
curso e ter desempenho satisfatório, não ter vínculo empregatício e residir em Florianópolis
durante a duração do curso).

2. Da inscrição
Para concorrer a uma bolsa, os/as estudantes devem devem preencher o formulário
constante no Anexo I e anexarem os documentos correspondentes, entregando a
documentação completa na secretaria do PPGH. Os candidatos a bolsa que tenham se autodeclarado negros ou indígenas na seleção ou que reivindicarem vulnerabilidade sócioeconômica deverão entregar memorial conforme modelo no Anexo II.

3. Dos critérios de classificação
Conforme decisão do Colegiado Pleno do PPGH, a comissão de bolsas dará prioridade para
os/as estudantes autodeclarados/as negros/as ou indígenas e os/as estudantes em situação de
vulnerabilidade sócio-econômica. As demais bolsas serão distribuídas conforme a
demanda, na ordem de classificação no processo seletivo entre os ingressantes em 2018 e
na ordem de classificação dos ingressantes dos anos anteriores (baseada na avaliação dos

relatórios e na classificação no processo seletivo correspondente), preparada pela comissão
de bolsas.

4. Do cronograma
Lançamento do edital: 07/02/2018
Inscrição de candidaturas a bolsa: de 19 a 23/02/2018
Resultado da classificação dos candidatos: até 28/02/2018
Interposição de recursos: até 24h depois da publicação do resultado
Resultado final: 02/03/2018. A classificação será válida por um ano.

5. Implementação das bolsas
A partir de 05/03/2018.
Os estudantes contemplados terão um prazo para apresentar os documentos necessários à
implementação das bolsas; caso não apresentem, serão desclassificados.

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação e os recursos serão decididos pelo
Colegiado Delegado do PPGH.

Em 07 de fevereiro de 2018
Beatriz Gallotti Mamigonian
Coordenadora do PPGH

ANEXO I: FORMULÁRIO DE CANDIDATURA PARA BOLSA

Nome:
CPF:
Matrícula:
Curso (M/D):
Apresentou auto-declaração no processo seletivo? Não/Sim
Está presentemente em situação de vulnerabilidade sócio-econômica? (situação em que não
poderia frequentar o curso sem bolsa) Não/Sim
[em caso afirmativo, anexe a este formulário um memorial preparado conforme o modelo
do anexo II]

Venho por meio deste postular minha candidatura para uma bolsa de estudo. Declaro es

exigida para a seleção de bolsistas.

Local/Data:
Assinatura:

ANEXO II – MODELO DE MEMORIAL (máximo 5 páginas; não é necessário
anexar documentos)
MEMORIAL DE CANDIDATO/A EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
SÓCIO-ECONÔMICA
1. APRESENTAÇÃO E TRAJETÓRIA ESCOLAR E ACADÊMICA
[De forma narrativa, apresente neste item onde fez sua formação, de quais projetos ou
atividades de pesquisa e extensão participou ao longo de sua trajetória, ou mesmo junto a
comunidades/movimentos/grupos com o(s) qual(is) vive ou se declara pertencente.
Destaque as eventuais experiências profissionais que teve, bem como os cursos de
graduação, pós-graduação ou formação complementar dos quais participou e que também
avalia como pertinentes para sua trajetória, indicando os auxílios e bolsas que obteve até
agora].
2. RAZÕES DE DEMANDA
[Descreva nesse item, com o detalhamento que achar necessário, sua situação sócioeconômica e de sua família e as fontes de renda com as quais pode contar (atual ou
eventualmente) para cursar a pós-graduação, assim como seus encargos como moradia,
deslocamento, dependentes, etc.]
3. DEDICAÇÃO AO CURSO
[Apresente as possibilidades que terá de dedicação ao curso, caso a bolsa não seja
concedida].
Local/Data
Assinatura

