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ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO DOS
CANDIDATOS A BOLSAS DE ESTUDOS

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado em História –
PPGH, da Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO, no uso de suas atribuições
legais, e considerando o Regulamento para Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos do
PPGH e a Portaria Nº76/CAPES, de 14 de abril de 2010, torna pública a abertura das inscrições
para  o  processo  de  classificação  dos(as)  candidatos(as)  às  bolsas  de  estudo  oferecidas
oportunamente por órgãos de fomento, conforme dispõe o presente edital:

1 Das inscrições:

1.1 As inscrições para o processo de classificação de candidatos(as) a bolsas de estudo são feitas
exclusivamente na secretaria do PPGH, mediante a entrega dos seguintes documentos:

I) Curriculum lattes impresso, comprovado e atualizado até 90 dias antes da data de inscrição no
pleito deste edital.

II) Anexo I devidamente preenchido tendo como parâmetro o CV Lattes impresso e atualizado.

2 Do Processo Seletivo

2.1 O(a) candidato(a) à bolsa de estudos é classificado(a), ou reclassificado(a), de acordo com a
média entre a nota final obtida no processo de seleção de seu ingresso no PPGH (valor 10) e sua
produção intelectual relativa a 2015 e 2016 (valor 10).

2.3 Havendo empate entre os(as)  candidatos(as),  prevalece o critério  de maior  pontuação na
produção; continuando o empate, prevale o critério de maior pontuação no processo seletivo de
seu ingresso no PPGH.

2.4 A publicação do resultado final será feita por meio de edital de acordo com o cronograma do
item 3.

3. Do cronograma:

Período de inscrições – somente na secretaria do PPGH
03 a 07/10/2016

Homologação das inscrições 10/10/2016

Prazo para recursos na secretaria do PPGH até às 17 horas de 13/10/2016

Resultado do julgamento dos recursos 14/10/2016

Publicação do resultado final Até 17/10/2016
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4. Das disposições finais:

4.1 A prestação de declaração falsa ou inexata de qualquer  documento,  ainda que verificado
posteriormente,  implica  que  o(a)  mestrando(a)  seja  desclassificado  e  responda
administrativamente  pela  declaração,  sem  prejuízo  de  desdobramentos  nas  esferas  civil  e
criminal.

4.2 A manutenção de bolsas obedece regulamento próprio.

4.3 Os casos omissos,  durante  a realização do processo de classificação dos candidatos  às
bolsas de estudo, serão resolvidos pela Comissão de Bolsas e/ou pelo Colegiado do PPGH.

4.4 É parte integrante deste Edital:
Anexo I – Formulário indicador da produção científica na grande área de ciências humanas.

4.5 A classificação de candidatos(as) neste edital gera o cadastro de indivíduos a serem 
contemplados com bolsas ofertadas por órgãos de fomento, não gerando expectativa de imediata 
atribuição de bolsas que obedecem quantitativo e distribuição próprios não definidos pelo PPGH.

4.6 Informações:
site:  http://www.unicentro.br/ppgh
e-mail:  ppgh.unicentro@gmail.com
Telefone:  42 3421-3129 – Secretaria do Mestrado

Comissão de Bolsas

Oseias de Oliveira (presidente)

Beatriz Anselmo Olinto

Fernando Franco Netto

Nadia Maria Guariza

Maycon André Zanin (representante discente)

Publique-se.

Irati, 30 de setembro de 2016.

Ancelmo Schörner,
Coordenador do Programa de Pós-Graduação

Stricto Sensu em História
PORT. Nº 24/2016-GR/UNICENTRO
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FORMULÁRIO INDICADOR DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA NA 
GRANDE ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS

Nome do(a) Candidato(a):_________________________________________________________

Mês e ano de ingresso como estudante regular no PPGH: ____________________/___________

Discriminação da atividade Quant. Pontuação
Reservado à

Comissão

1. PRODUÇÃO CIENTÍFICA – desde o início do ano anterior

Autoria  ou  coautoria  de  artigo  publicado  em  periódico
listado no QUALIS/CAPES 

A1 5

A2 5

Autoria  ou  coautoria  de  artigo  publicado  em  periódico
listado no QUALIS/CAPES ou capítulo de livro

B1 4

B2 4

Autoria  ou  coautoria  de  artigo  publicado  em  periódico
listado no QUALIS/CAPES 

B3 3

B4 3

Autoria  ou  coautoria  de  artigo  publicado  em  periódico
listado no QUALIS/CAPES

B5 2

Autoria  ou  coautoria  de  artigo  publicado  em  periódico
listado no QUALIS/CAPES 

C 1,5

Trabalho completo publicado em anais ou artigo publicado
em periódico não listado no QUALIS/CAPES (até 03) 

1,0

Resumos publicados em anais (até 03) 0,3

Total

Irati, ___ de outubro de 2016.

______________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
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