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EDITAL Nº 18/2017 

 

SELEÇÃO PARA BOLSAS DEMANDA SOCIAL – CAPES 

NÍVEL MESTRADO 

 

O Programa de Pós-Graduação em Geografia possui 3 (três) Bolsas Demanda 

Social da CAPES, para implantação em setembro de 2017, destinadas ao curso de 

Mestrado em Gestão do Território e Doutorado em Geografia. 

Tem direito a concorrer ao Processo de Seleção os alunos regulares 

ingressantes em 2016 e 2017 que se enquadrem nos requisitos do Art. 9º da 

Portaria Capes nº 76 de 14 de abril de 2010 e Instrução Normativa 02/2015 (PPGG)- 

disponíveis em: 

http://sites.uepg.br/ppgg/Public/documentos/afe934a7d0a61021e82d235af66f6e85.pdf 

http://sites.uepg.br/ppgg/Public/documentos/91bf387dd23a09b6fba794aa2ebdb226.pdf 

A dedicação integral implica: a) fixar residência na cidade de Ponta Grossa; b) 

acompanhar os créditos; c) dedicar 20 horas semanais para permanência nas 

dependências da UEPG, distribuídas entre atividades de laboratório, campo, estágio 

de docência e outras, atribuídas e supervisionadas pelo (a) orientador (a). 

Os candidatos as bolsas serão selecionados a partir de critérios e pontuação 

apresentados na ficha de avaliação em anexo. A inscrição será realizada na 

Secretaria do PPGG (CIPP, Sala 111), de 18 a 31 de agosto de 2017, das 08:00h 

as 12:00h e das 13:00h as 16:30h, e os candidatos devem anexar o Currículo 

Lattes documentado (com fotocópias dos comprovantes por ordem cronológica) da 

produção dos últimos 05 (cinco) anos (entre 01/01/2012 e 31/12/2016)¹. 

 O candidato deve preencher o requerimento de candidatura a vaga (ANEXO I), 

a primeira coluna da ficha de avaliação (ANEXO II) e apresentar a comprovação 

organizada na ordem de análise apontada. 

Anexar cópias, conforme o caso: 

a) da primeira página do artigo; 

http://sites.uepg.br/ppgg/Public/documentos/afe934a7d0a61021e82d235af66f6e85.pdf
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b) da primeira página do capítulo de livro, sumário e ficha catalográfica da obra; 

c) do resumo ou trabalho completo (integral) e respectivo certificado de 

apresentação. 

d) certificado e histórico para os demais quesitos; 

 Não serão aceitos certificados de participação em evento sem publicação 

e vice-versa; 

Todas as informações são de inteira responsabilidade civil e jurídica do 

declarante e os candidatos contemplados deverão apresentar, quando solicitado, os 

documentos originais à Comissão de Bolsas. 

 

 

 

Ponta Grossa, 17 de agosto de 2017. 

 

 

Prof. Dr. Nicolas Floriani 

 

 

Presidente  

Comissão de Bolsas 
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ANEXO I 

 

Ilustríssimo Senhor 
Coordenador de Curso  
Nesta Universidade 
 
 
Eu, ______________________________________________________, 

R.A.: n° ____________________, aluno (a) regular da turma de 

_________  matriculado (a) no  PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM ______________________. 

  (    )   MESTRADO     
  (    )   DOUTORADO  
 
 

 Vem mui respeitosamente REQUERER candidatura a bolsa de 

demanda social CAPES - 2017. 

 

 

     Nestes Termos 
     Pede Deferimento 
 
 
 
   Ponta Grossa, _____ de ___________ de _______. 
 
 
 
    _________________________________  

   Assinatura do(a) requerente  
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ANEXO II 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO PARA BOLSAS DEMANDA SOCIAL PARA O CURSO DE 

MESTRADO EM GESTÃO DO TERRITORIO 

DISCRIMINAÇÃO PONTUAÇÃO 

QTDE 

(preenchida pelo 

candidato) 

TOTAL 

(preenchida pela 

comissão) 
Estágio fora da IES, no Brasil (mínimo 30 horas) 100 pontos   

Estágio fora da IES, no exterior (mínimo 90 

horas) 
200 pontos 

  

Disciplina cursada em outro PPG (da UEPG ou de 

outra IES) 
50 pontos 

  

Publicação de livro 200 pontos   

Publicação de capítulo de livro 100 pontos   

Organização de livro (coletânea) 100 pontos   

Edição de periódicos e livros 30 pontos   

Traduções, prefácios e resenhas 20 pontos   

Aceite de artigo e publicação em periódico 

científico com classificação Qualis A 
200 pontos 

  

Aceite de artigo e publicação em periódico 

científico com índice h acima de 8 
200 pontos 

  

Aceite de artigo e publicação em periódico 

científico com classificação Qualis B 
150 pontos 

  

Aceite de artigo e publicação em periódico 

científico com índice h até 8 
150 pontos 

  

Aceite de artigo e publicação em periódico 

científico com classificação Qualis C 
100 pontos 

  

Aceite de artigo e publicação em periódico 

científico sem classificação 
20 pontos 

  

Aceite de matéria em jornais ou revistas de 

divulgação científica 
20 pontos 

  

Participação em comissão científica, comissão 

organizadora, coordenação de mesas ou grupos de 

trabalho em eventos 

(máximo 03 ao ano) 

30 pontos 

  

Organizador de exposição, feira, gincana ou 

similares, na área de pesquisa 

(máximo 03 ao ano) 

20 pontos 

  

Ouvinte em evento científico local, regional, 

nacional ou internacional, na área de pesquisa 

(máximo 03 ao ano) 

10 pontos 

  

Resumo simples (até 02 páginas) em evento 

científico internacional 

(máximo de 03) 

50 pontos 

  

Resumo simples (até 02 páginas) em evento 

científico nacional 

(máximo de 03) 

30 pontos 

  

Resumo simples (até 02 páginas) em evento 

científico local ou regional (máximo de 03) 
10 pontos 

  

Resumo expandido (entre 03 e 06 páginas) em 100 pontos   



 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

 

 

 
¹ Descumprimento sujeito a exclusão do candidato 

evento científico internacional 

Resumo expandido (até 02 páginas) em evento 

científico nacional 
80 pontos 

  

Resumo expandido (até 02 páginas) em evento 

científico local ou regional 

(máximo de 03) 

60 pontos 

  

Trabalhos completos (mais de 06 páginas) em 

evento científico local internacional 
150 pontos 

  

Trabalhos completos (mais de 06 páginas) em 

evento científico nacional 
120 pontos 

  

Trabalhos completos (mais de 06 páginas) em 

evento científico local ou regional 
100 pontos 

  

Palestrante em mesas-redondas, simpósios ou 

similares em eventos de expressão técnica-

científica local, regional, nacional ou 

internacional 

(máximo de 03) 

50 pontos 

  

Participação em bancas de trabalho de conclusão 

de curso 

(máximo de 03) 

20 pontos 

  

Mini-cursos e treinamentos ministrados 

(mínimo de 15 horas; máximo de 03) 
100 pontos 

  

Tutor de plataformas, disciplinas de graduação e 

pós-graduação, e similares (mínimo de 30 horas) 
50 pontos 

  

Condução de oficinas 

(mínimo de 08 horas entre planejamento e 

execução) 

80 pontos 

  

Representação em câmaras, conselhos, comitês, 

associações de classe, colegiados, diretórios ou 

similares (máximo de 03) 

15 pontos 

  

Atuação em ONGs e OSCIPs ligadas a área de 

pesquisa 

(máximo de 01) 

05 pontos 

  

Pareceres, avaliação de artigos de periódicos e 

laudos técnicos 

(máximo de 03) 

30 pontos 

  

 


