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EDITAL COMISSÃO DE BOLSAS PPGH/UFGD nº 2, de 10 de agosto de 2017 

 

O presidente da Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em 

História (PPGH) da Fundação Universidade Federal da Grande Dourados torna 

público aos/às discentes do curso de mestrado do PPGH/UFGD o presente 

Edital de abertura de inscrições visando à seleção de candidatos/as para o 

recebimento de bolsas de estudo sob gestão deste Programa. 

 

I OBJETO DO EDITAL: 

Formação de cadastro de reserva para atribuição de bolsas de mestrado da 

CAPES (Demanda Social), do CNPQ e de outras agências que estejam sob 

gestão do PPGH/UFGD. 

Obs. Existe a previsão de uma bolsa para atribuição em setembro de 2017. 

 

II NORMAS PERTINENTES: 

   O processo de seleção objeto deste edital, bem como a posterior 

atribuição de bolsas dele decorrente, reger-se-ão pelas disposições da 

Portaria CAPES n° 76, de 14 de abril de 2010 ou RN nº 017/2006 

(CNPQ) e da RESOLUÇÃO PPGH/UFGD Nº. 23, de 08 de abril de 

2016, disponíveis na página Web do Programa: www.ppghufgd.com  

 

    Os/As interessados/as deverão examinar atentamente, em especial, 

o art. 9º da Portaria CAPES nº 76, acima referida, que indica os 

requisitos para concessão de bolsas. 

 

 A classificação das/os interessadas/os se dará com base na pontuação 

auferida por meio da realização de atividades acadêmicas (conforme a 

planilha disponível para inscrição) nos anos de 2014, 2015, 2016 e 

fração de 2017.  

 

III PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 

 14/8/2017 a 23/8/2017. 

 Informações: ppghistoria@ufgd.edu.br; fone 3410-2270. 

 

IV DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ATO DA INSCRIÇÃO: 

 Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada (esta ficha está 

disponível na página do Programa na Internet – item DOCUMENTOS 

PARA BAIXAR - http://www.ppghufgd.com/documentos-para-

baixar/).  

 Exemplar impresso do currículo Lattes atualizado, contendo APENAS a 

produção referente aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017. 
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 Planilha de pontuação devidamente preenchida e assinada (esta planilha 

está disponível na página do Programa na Internet – item DOCUMENTOS 

PARA BAIXAR - http://www.ppghufgd.com/documentos-para-

baixar/).        

 Documentos comprobatórios de todos os itens pontuados na planilha. 

 

V ESCLARECIMENTOS SOBRE OS COMPROVANTES EXIGIDOS: 

1) Os documentos comprobatórios poderão ser apresentados em original ou 

fotocópia. 

2) No caso das publicações, a comprovação deverá incluir, obrigatoriamente: 

a) A íntegra dos textos; 

b) ISSN, ISBN (quando houver), ficha catalográfica e conselho editorial 

(em caso de livros e capítulos de livros), sumário ou índice da obra 

(em caso de capítulos de livros). 

3) Em caso de publicações em meio digital (CD), será aceita comprovação de 

ISBN/ISSN mediante fotocópia do próprio CD ou de sua capa, conforme o 

caso. 

4) Competirá ao/à próprio/a candidato/a reunir e entregar, no ato da inscrição, 

todos os documentos comprobatórios necessários. 

5) Será desconsiderado o item pontuado pelo/a candidato/a, na respectiva 

planilha, que não se apresentar devidamente comprovado. 

 

VI EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 

 

A inscrição deverá ser efetuada na Secretaria do PPGH/UFGD, na Cidade 

Universitária (Rodovia Dourados-Itahum, km 12, Dourados), das 8h às 11h 

e das 13h:30min às 16h30min, pelo/a candidato/a ou representante munido 

de procuração simples. 

 

Não serão recebidas inscrições por via postal ou eletrônica.  

 

 

Prof. Dr. Thiago Leandro Vieira Cavalcante 

Presidente da Comissão de Bolsas 
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