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EDITAL PPGENCIÊNCIAS/INFI/UFMS Nº 1, DE 29 DE JULHO DE 2019.

 

 

A PRESIDENTE DO COLEGIADO DO CURSO DE DOUTORADO DO PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS DO INSTITUTO DE FÍSICA da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, torna público
o presente Edital, que tem por objeto selecionar pós-graduandos(as), matriculado(a) no
PPGENCIÊNCIAS/INFI e interessados(as) em ser bolsista do Programa de Demanda
Social/CAPES.

 

1.DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A seleção de bolsistas será regida pelas regras dispostas no presente Edital,
observando as regulamentações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes), Portaria Nº 76, de 14 de abril de 2010; do Conselho de Pesquisa e Pós-
graduação UFMS, Resolução Nº 301, de 20 de dezembro de 2017 - Normas para Pós-
graduação Stricto Sensu; do Programa de Pós-graduação em Educação, Resolução Nº 147, de
26 de junho de 2018; e as demais deliberações per�nentes.

 

2.DO OBJETIVO:

Obje�vo do presente edital é a inscrição e a classificação de candidatos a
bolsas no Curso de  Doutorado em Ensino de Ciências para o segundo  semestre le�vo de
2019.

 

3.DAS VAGAS, DA CONCESSÃO E DO VALOR DA BOLSA

3.1 O número inicial de Bolsa do Programa de Demanda Social/CAPES ofertada
por este Edital é 01 des�nada aos(às) pós-graduandos(as) do Curso de Doutorado em Ensino
de Ciências.

3.2 A atribuição de bolsas se dará respeitando a classificação  já  existente de
alunos matriculados no ano de 2019. Esse edital tem caráter classificatório e as bolsas serão
atribuídas quando e se houver cotas disponíveis, além da vaga a ser preenchida.

3.3 O valor da bolsa para o aluno do curso de doutorado é de R$ 2.200,00 (dois
mil e duzentos reais), concedidas pela Coordenação  de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC).

3.4 Esse edital é válido até o final do segundo semestre de 2019. Após esse
período, o aluno deverá se candidatar a outro edital.

 

4.DO CRONOGRAMA

O presente edital segue o cronograma abaixo:
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ETAPAS DATAS
INSCRIÇÃO: 01/07/2019 a 02/08/2019
RESULTADO PRELIMINAR 05/08/2019
RECURSO 06/08/2019
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO 07/08/2019

 

 

5.DAS INSCRIÇÕES E DOS DOCUMENTOS

5.1. A inscrição deverá ser solicitada via requerimento, modelo con�do no site
do programa.

5.2 As inscrições deverão ser enviadas ao e-mail do PPGECIÊNCIAS/INFI
(doutoradoec.infi@ufms.br) no período estabelecido no item 4 Cronograma deste edital, até
as 23H e 59min do dia 02/08/2109.

5.3 Todos as inscrições recebidas pelo PPGECIÊNCIAS/INFI receberão uma
confirmação de recebimento.

5.4 O assunto do e-mail para a inscrição deverá ser, necessariamente, BOLSAS
2019.2.

5.5 Os(as) candidatos(as) deverão encaminhar uma cópia, em PDF, do
COMPROVANTE DE MATRÍCULA DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019.

 

6.SELEÇÃO DOS CANDIDATOS

6.1  Terão prioridade às quotas de bolsas de Mestrado e Doutorado os
candidatos não contemplados com cota de bolsa,  embora  já  classificados em anos
anteriores. A estes, e aos alunos regulares com ingresso  nos cursos em março de 2019, e
classificados por este edital, poderão ser distribuídas bolsas, de acordo com a disponibilidade
de quota do Programa.

6.2 Os candidatos às bolsas de doutorado serão classificados em ordem
decrescente conforme a pontuação ob�da no processo de sele�vo do edital n° 2, de 19 de
outubro de 2018.

 6.3 A bolsa de mestrado/doutorado será concedida pelo  período  máximo de
12 meses, com possibilidade de prorrogação  de acordo  com a Portaria nº 76, de 14 de abril
de 2010 da CAPES.

 6.4 A defesa, o desligamento do discente ou a inobservância de qualquer das
regras previstas neste edital e na Portaria nº 76, de 14 de abril de 2010 da CAPES, acarretará
na transferência imediata da bolsa para outro aluno, seguindo-se o item 5.1 deste edital.

6.5 A classificação não implica em recebimento automá�co de Bolsa.

  

7.DA CONCESSÃO DE BOLSAS E ESTÁGIO DOCÊNCIA

Exigir-se-á do candidato selecionado:

7.1 Dedicação integral às a�vidades do Programa;

7.2 Apresentar um relatório semestral para a comissão de bolsas, com
assinatura do orientador, contendo um resumo das a�vidades desenvolvidas (incluindo
frequência em grupos de  pesquisa,  desenvolvimento de dissertação/tese, seminários, dentre
outros). 30/07/2019
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7.3 Realização de Estágio Docência em curso de graduação da UFMS, de acordo
com as normas vigentes.

7.4 Desempenho acadêmico no transcorrer da vigência da bolsa:

7.5 O bolsista que ob�ver C em duas disciplinas perderá a bolsa;

7.6 O bolsista que ob�ver uma reprovação perderá a bolsa.

7.7  O bolsista não poderá possuir qualquer vínculo  emprega�cio,  público e
privado, com exceção de dois casos:

          a)Possuir vínculo emprega�cio, mas estar liberado das a�vidades
profissionais, sem percepção de vencimentos;

          b)Sendo bolsista, exercer a�vidades relacionadas à sua área de atuação e
de interesse para sua formação acadêmica,  cien�fica  e/ou tecnológica, com autorização do
orientador e aprovação da comissão de bolsas, desde que não exceda a carga horária de 20
horas semanais e que consiga se dedicar às a�vidades do Programa.

7.8 Os bolsistas deverão manter seus currículos atualizados na Plataforma
La�es (www.cnpq.br), registrando a condição de bolsista das respec�vas agências de
fomento.

7.9 O bolsista deverá respeitar todos os itens do termo de compromisso
Demanda Social/CAPES, da Portaria nº 76, de 14 de abril de 2010  da CAPES e da Portaria
Conjunta n.º 01, de 15 de julho de 2010 da Capes e CNPQ.

 

8.DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

Data: 07 de agosto de 2019;

Local:  site h�ps://infi.ufms.br/doutoradoec/

 

9.DISPOSIÇÕES GERAIS

 Os casos omissos deste Edital serão avaliados pela Comissão  de  Bolsas do
Programa.

 

Campo Grande, 29 de julho de 2019

 

Shirley Takeco Gobara

Presidente do Colegiado

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Shirley Takeco Gobara,
Coordenador(a) de Curso de Pós-graduação, em 29/07/2019, às 16:32, 30/07/2019
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conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1386653 e o código CRC 125BD781.

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS - DOUTORADO
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.026130/2019-28 SEI nº 1386653
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