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PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSAS 2016/2 
 
 

A Comissão de Bolsas do PPGEMAT/IFM/UFPel torna pública a 
abertura de Processo Seletivo para Bolsistas – 2016/2, com o objetivo de 
preenchimento de vagas disponibilizadas conforme fluxo contínuo do 
Programa, provenientes da CAPES e da PRPPG - Pró reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação da UFPEL. 
 
I - DA INSCRIÇÃO 

a) As inscrições para o processo seletivo de Bolsistas – 2016/2 do Programa de Pós-
Graduação em Educação Matemática do IFM/UFPel – estarão abertas no período de 
02 a 04 de agosto de 2016, das 9h às 13h, na Secretaria do PPGEMAT(Campus 
Porto).  

 
b) Poderão inscrever-se para a seleção de bolsas os alunos aprovados no processo 

seletivo 2016/2 e efetivamente matriculados no Curso de Mestrado - PPGEMAT.  
 

c) Os candidatos à bolsa devem atender aos requisitos da CAPES – principal financiadora 
de bolsas – especificados nas diferentes Portarias (Portaria n° 76, de 14/04/10 - 
Novo Regulamento - Demanda Social; CAPES/CNPq No 01, de 15/07/2010). 

 
 
II – DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 
Os candidatos à bolsa deverão apresentar, no momento de sua inscrição:  
 - Ficha de inscrição anexa a este documento, devidamente preenchida e 
assinada; 

- Termo de compromisso devidamente preenchido e assinado; 
- Comprovante de residência em Pelotas-RS. 

 
 
III – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
O processo de avaliação levará em consideração os instrumentos de seleção para ingresso no 
PPGEMAT em 2016/2: 

- Prova Escrita  
- Entrevista  
- Análise do Currículo Lattes 

 
 
IV – DA PONTUAÇÃO: 

- Nota da Prova Escrita – 1 a 10 
- Entrevista – Nota de 1 a 10 
- Análise de currículo – 1 a 10 
- A nota final será a resultante da média entre as três notas.  

 
Obs.: Em caso de empate prevalecerá a nota da prova escrita seguida da avaliação do 
currículo. Caso se mantenha o empate a decisão caberá à comissão de bolsas. 
 
V - DAS VAGAS 
Serão preenchidas conforme liberação das bolsas existentes no PPGEMAT e/ou a concessão 
de eventuais bolsas novas, pelas diferentes agências de fomento. 
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VI – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
Os candidatos selecionados terão seus nomes divulgados por meio de lista, organizada em 
ordem de classificação, que será publicada em 08 de agosto de 2016 na página do curso 
(www.ufpel.edu.br/ppgemat).  
 
VII – DOS RECURSOS 

- O recurso ao resultado da seleção deverá ser encaminhado, por escrito, para a 
Coordenação do PPGEMAT, no prazo de até 48 horas, contadas a partir da 
divulgação dos resultados. 
- A análise dos recursos será feita pelo Colegiado do PPGEMAT, levando em 
consideração a aplicação dos critérios dispostos neste documento. 

 
VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

- A inscrição no processo seletivo implica na aceitação plena de todos os termos 
emitidos neste documento. 
- O que não estiver previsto neste documento, segue as determinações da 
CAPES relativas à concessão de Bolsas de Mestrado. 
 

 
 

Pelotas, 20 de julho de 2016 
 
 
 

 
 

Profª Drª MARCIA DE SOUZA FONSECA 
COORDENADORA DO CURSO 

  



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Pelotas 
Instituto de Física e Matemática 

Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática 
	  

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS NO 
MESTRADO 

 
Nome do aluno: _______________________________________________________________ 

Linha de Pesquisa: ____________________________________________________________ 

Nome do Orientador: ___________________________________________________________ 

     

Vinculo empregatício: Sim [    ]  Qual?_____________________________________________ 

Condições de afastamento: Sim [    ]  Não [    ] 

 

- Projeto:  [     ]  Fase inicial (aluno ingressante) 

     [     ] Qualificação prevista para ___________________________ 

     [     ] Defesa final prevista para ____________________________ 

 
Para uso da Comissão de Bolsas: 
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TERMO DE COMPROMISSO 

 

Declaro, para os devidos fins, que eu,_____________________________________________ 
____________________________________, (PREENCHER) nacionalidade, profissão, 
endereço, nº do CPF, aluno(a) devidamente matriculado(a) no Programa de Pós-Graduação 
em Educação Matemática, em nível de Mestrado, da Universidade Federal de Pelotas, tenho 
ciência das obrigações inerentes à qualidade de bolsista CAPES, e nesse sentido, 
COMPROMETO-ME a respeitar as seguintes cláusulas: 

 
I – dedicação integral às atividades do Programa de Pós-graduação; 
II – comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante as normas definidas pela 
entidade promotora do curso; 
III – quando receber complementação financeira, proveniente de outras fontes (desde que 
relativa a atividades relacionadas à área de atuação e de interesse para formação acadêmica, 
científica e tecnológica), o bolsista deve obter autorização, concedida por seu orientador, 
devidamente informada à coordenação do programa de pós-graduação em que estiver 
matriculado e registrada no Cadastro Discente da CAPES, conforme estabelecido pela Portaria 
conjunta CAPES/CNPq No 01, de 15/07/2010; 

IV – não possuir qualquer relação de trabalho com a promotora do programa de pós-
graduação; 
V – não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de outro 
programa da CAPES, de outra agência de fomento pública, nacional ou internacional, ou 
empresa pública ou privada, excetuando-se: 

a) os bolsistas da CAPES, matriculados em Programas de Pós-graduação no país, 
selecionados para atuarem como professores substitutos nas instituições públicas de ensino 
superior, com a devida anuência do seu orientador e autorização da Comissão de Bolsas 
CAPES/DS do Programa de Pós-graduação, terão preservadas as bolsas de estudo; 

b) conforme estabelecido pela Portaria conjunta Nº 01 CAPES/CNPq, de 12/12/2007, 
os bolsistas CAPES, matriculados em Programas de Pós-graduação no país, poderão receber 
bolsa da Universidade Aberta do Brasil – UAB, quando atuarem como tutores. Em relação aos 
demais agentes da UAB, não será permitido o acúmulo dessas bolsas. 

VI – não ser aluno em programa de residência médica; 
VII – ser classificado no processo seletivo especialmente instaurado pela promotora do curso; 
VIII – realizar estágio docente de acordo com o regulamento específico de cada programa 
CAPES. 
 
A inobservância dos requisitos citados acima, e/ou se praticada qualquer fraude pelo(a) 
bolsista, implicará(ão) no cancelamento da bolsa, com a restituição integral e imediata dos 
recursos, de acordo com os índices previstos em lei competente, acarretando ainda, a 
impossibilidade de receber benefícios por parte da CAPES, pelo período de cinco anos, 
contados do conhecimento do fato. 
 
Assinatura do(a) bolsista:______________________________  
Local de data:________________________________________ 
 
Coordenador(a) do Programa de Pós-
Graduação 
 
 
___________________________________ 
Carimbo e assinatura 

Representante da Comissão de Bolsas 
Capes 
 
 
___________________________________ 
Nome e assinatura 
 

 


