PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA – UNICAMP
EDITAL DE BOLSAS CAPES e CNPq, 2019

DECLARAÇÃO DE CANDIDATO AO PROCESSO SELETIVO DE BOLSAS SOBRE
VÍNCULO EMPREGATÍCIO E/OU QUAISQUER OUTRAS FORMAS DE
RENDIMENTOS

Eu,
_______________________________________________________________,
aluno(a) do Curso de [ ] Mestrado ou [ ] Doutorado em Geografia, do Programa de PósGraduação em Geografia da Unicamp, RA: _____________, CPF: ______________________,
solicito minha inscrição no processo de avaliação e atribuição de bolsas de pós-graduação 2019
em conformidade com a pontuação registrada na tabela a seguir e a correspondente
documentação comprobatória em anexo (CV Lattes e cópia dos documentos).
Informo que tenho pleno conhecimento das normas estabelecidas na Portaria Capes nº.
227, de 2017 que altera a Portaria n.º 034 , de 30 de maio 2006 que trata do o Regulamento do
Programa de Excelência Acadêmica – PROEX).

Campinas, _____________________ de _____________ de 2019.

__________________________________________
Assinatura do(a) aluno(a)
Nome Completo:
Documento de Identificação:
__________________________________________
Assinatura do(a) orientador(a)
Nome Completo:

DISPOSIÇÕES GERAIS












De acordo Portaria Capes nº. 227, de 2017 que altera a Portaria n.º 034 , de 30 de maio 2006 que trata do o
Regulamento do Programa de Excelência Acadêmica – PROEX não serão atribuídas bolsas nas seguintes
condições:
o Aluno que possua vínculo empregatício, exceto para aqueles com vínculo funcional com a rede pública de
ensino básico ou na área de saúde. Neste caso deve estar liberado das atividades profissionais e sem
percepção de vencimentos, ressalvada expressa permissão legal.
Não serão considerados como “Livros” neste edital, arquivos disponibilizados em bancos de dados digitais sem
reconhecidas e rígidas politicas editoriais. Desta maneira, modalidades de publicações em arquivos digitais tais como
Novas Edições Acadêmicas/OmniScriptum não serão aceitas para pontuação, para fins deste edital. Publicações em
anais impressos ou digitais de eventos acadêmicos (ainda que com ISBN) também não serão consideradas como
“Livro” ou “capítulo de livro”, mas “trabalho completo publicado em anais de evento”, devendo ser consideradas
nos itens 19, 20 e 21 22. Para textos publicados em anais de evento em formato word, sem qualquer identificação do
evento no cabeçalho e/ou no rodapé de cada página, é obrigatório juntar capa dos anais + folha de rosto + índice com
indicação do trabalho.
Os documentos comprobatórios devem ser entregues junto com a tabela (Anexo 1 e Anexo2), que deve ser preenchida
pelo próprio aluno. As comprovações de publicação em periódicos devem ser acompanhadas pela indicação da
classificação Qualis para o quadriênio 2013-2016 para facilitar a conferência (na capa ou primeira página do artigo
e
destacada
com
marcador
de
texto).
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodico
s.jsf,
Para fins de comprovação de trabalhos remunerados devem constar: cargo/função exercida, período inicial e final de
exercício e se foi atividade remunerada.
Anexar a documentação comprobatória seguindo a sequência desta tabela, acrescentado letras minúsculas nos
documentos em ordem crescente a cada item, quando necessário (ex: 4a, 4b, 4c....).
Como critério de desempate, serão consideradas as publicações descartadas na pontuação máxima recebida a partir
do item 13 e em sua ordem crescente.
Demais casos não previstos por este edital serão avaliados pela Comissão de Gestão - CG/PROEX do PPGGeoUnicamp.

CALENDÁRIO:
Abertura das Inscrições: 28/01/2019
Encerramento das inscrições: 18/02/2019
Divulgação dos resultados: 22/02/2019
Recursos: 25/02/2019
Resultado final: 01/03/2019

Serão aceitas as inscrições realizadas pessoalmente, por meio de procuração ou postadas
pelos Correios (OBRIGATORIAMENTE POR SEDEX). As inscrições postadas deverão,
OBRIGATORIAMENTE, chegar na secretaria de pós-graduação do IG ATÉ O DIA 18 de
fevereiro de 2019. (O Programa não se responsabilizará por quaisquer atrasos nos Correios.
Após esse prazo o candidato será eliminado do processo de seleção)
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ANEXO 1 - TABELA DE PONTUAÇÃO DE MESTRADO

Critérios

Item

Primeira graduação concluída

Formação Inicial e Continuada

Segunda graduação concluída
Especialização concluída (curso com no
mínimo 360 horas)
Monitoria de Curso de Graduação (Ex: PAD,
PAE etc.) e demais bolsas trabalho
(BAS/BAEF ou equivalentes)
Estágio Aperfeiçoamento no Brasil (exceto
estágios obrigatórios) com carga horária
mínima de 10h semanais
Estágio e/ou curso de graduação no
exterior (exceto estágios
obrigatório) com carga horária
mínima de 10h semanais
Estágio Docente de Pós-Graduação
(PED ou correlato)

Pontuação

1 ponto por título

1 pontos

1,0 ponto por
semestre ou 0,2
pontos por mês

3,0 pontos

1,0 ponto por
semestre ou 0,2
pontos por mês

4,0 pontos

1,5 pontos por
semestre ou 0,25
pontos por mês

3,0 pontos

Máximo de 35 pontos Total parcial

Publicações e atividades acadêmicas

Total de itens
indicados pelo
candidato

Pontuação
auferida pelo
candidato

3 pontos por título 3 pontos
1,5 ponto por
1,5 pontos
título

1,5 pontos por
semestre
2,5 pontos por
Bolsa de IC/PIBID/Projeto de extensão
semestre – ou
0,33 pontos por
(CNPq, FAPs estaduais)
mês
Participação em atividades de
1,0 ponto por
IC/PIBID/Projeto de extensão SEM BOLSA semestre ou 0,2
por mês
(comprovado)
Outras bolsas recebidas relacionadas à
0,5 ponto por
atividades acadêmicas e de formação inicial semestre ou 0,1
por mês
e/ou continuada
Artigo publicado em periódico avaliados
pela CAPES – Qualis A-1, A-2
Artigo publicado em periódico avaliados
pela CAPES – Qualis B-1, B-2
Artigo publicado em periódico avaliados
pela CAPES – Qualis B-3, ou inferior

Máximo de
pontos

1,5 pontos

12,5 pontos

3 pontos

2,5 pontos
35 pontos

2,5 pontos por
artigo

2,5 pontos

1,5 pontos por
artigo

3 pontos

1 pontos por
artigo

2 pontos

Capítulo de livro publicado em editora com 1,5 pontos por
capitulo
conselho editorial

1,5 pontos

Trabalho completo publicado em evento
internacional

1 ponto por
trabalho

3 pontos

Trabalho completo publicado em evento
nacional

0,70 pontos por
trabalho

3,5 pontos

Trabalho completo publicado em evento
regional ou local

0,5 ponto por
trabalho

2,5 pontos

Resumo publicado em evento internacional

0,5 pontos por
resumo

1,5 pontos

Resumo publicado em evento nacional

0,4 pontos por
resumo

2,0 pontos

Resumo publicado em evento regional ou
local

0,3 pontos por
evento

1,5 pontos

Apresentação de trabalho em evento
internacional

1 ponto por
atividade

3 pontos

Apresentação de trabalho em evento
nacional

0,7 ponto por
atividade

3,5 pontos

Apresentação de trabalho em evento
regional ou local

0,5 pontos por
atividade

3,5 pontos
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PONTUAÇÃO
DADA PELA
COMISSÃO
DE BOLSA

Participação em minicurso com carga
horária mínima de 12 horas

0,5 pontos por
atividade

1,5 pontos

Participação em curso de extensão com
carga horária superior a 20 horas

0,7 pontos por
atividade

1,4 pontos

Participação em eventos como ouvinte

0,2 pontos por
atividade

2,0 pontos

1 pontos por
atividade

2,0 pontos

0,7 pontos por
evento

2,10 pontos

Palestra, conferência ou minicurso
ministrado

Organização/monitoria de eventos

Representante discente em órgãos colegiados
universitários (Departamento, Instituto,
0,5 pontos por
participação
Conselhos Universitários, Coordenação de
Curso de Graduação)

1,5 pontos

1,5 pontos por
prêmio

1,5 pontos

Máximo de 45 pontos Total parcial

45 pontos

Experiências profissionais

Prêmios acadêmicos

Atuação como docente no ensino
fundamental, médio e cursinho prévestibular na área de formação

1,0 ponto por
semestre ou 0,20
por mês
Atuação como docente ou tutor em ensino à 0,5 pontos por
semestre e
distância
disciplina
1,5 ponto por
Atuação como docente em ensino superior semestre e por
disciplina
Atuação em atividades técnicas correlatas à 1,0 ponto por
semestre / 0,1 por
sua área de formação (ex: consultoria/
produto / ou 0,20
trabalho técnico/relatório técnico)
por mês
Máximo de 20 pontos Total parcial

Pontuação máxima de 100 pontos

6,0 pontos

2,0 pontos

6 pontos

6,0 pontos
20 pontos

100 pontos

PONTUAÇÃO TOTAL
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ANEXO 2 - TABELA DE PONTUAÇÃO DE DOUTORADO

Formação inicial e continuada

Critérios

Item

1.

Primeira graduação concluída

2 pontos por título

2 pontos

2.

Segunda graduação concluída

1 ponto por título

1 ponto

3.

Especialização concluída (curso com no
mínimo 360 horas)

1 ponto por título

4.

Mestrado

2,25 pontos por título

5.

1,5 pontos por semestre
ou 0,25 pontos por mês

6.

Bolsas IC/PIBID/Projeto de extensão (CNPq,
FAPs estaduais)
Participação em atividades de
IC/PIBID/Projeto de extensão SEM BOLSA
(comprovado)

7.

Bolsa de mestrado

0,75 por semestre

8.

Monitoria de Curso de Graduação (Ex: PAD,
PAE etc.) e demais bolsas trabalho
(BAS/BAEF ou equivalentes)
9. Estágio Aperfeiçoamento no Brasil (exceto
estágios obrigatórios) com carga horária
mínima de 10h semanais ou equivalente
10. Estágio e/ou curso de graduação no
exterior (exceto estágios obrigatório)
com carga horária mínima de 10h
semanais
11. Estágio Docente (PED) ou correlato
12. Outras bolsas recebidas relacionadas
às atividades acadêmicas e de
formação inicial e/ou continuada
Máximo de 25 pontos
13. Artigo publicado em periódico avaliados pela
CAPES – Qualis A-1, A-2
14. Artigo publicado em periódico avaliados pela
CAPES – Qualis B-1, B-2
15. Artigo publicado em periódico avaliados pela
CAPES – Qualis B-3, ou inferior
16. Livro publicado em editora com conselho
editorial (*)

Publicações e Atividades acadêmicas

Pontuação

Pontuação
Máxima

0,75 ponto por semestre
ou 0,15 por mês

0,75 pontos por semestre
ou 0,15 pontos por mês
0,75 pontos por semestre
ou 0,15 pontos por mês

Pontuação
sugerida pelo
candidato

1 ponto
2,25 pontos
6 pontos
2,25 pontos

3 pontos
3 pontos

2,25 pontos

2,0 pontos
1,0 pontos por semestre
ou 0,2 pontos por mês
1,5 pontos por semestre

3 pontos
2,25

0,75 por semestre
Total parcial

30,0

2,5 pontos por artigo

2,5 pontos

1,75 pontos por artigo

5,25Pontos

1,25 pontos por artigo

3,75 Pontos

2 pontos por livro

2 Pontos

17. Capítulo de livro publicado em editora com
conselho editorial

1,75 pontos por capitulo

3,75 pontos

18. Livro organizado por editora com conselho
editorial

1,75 pontos por livro

1,75 pontos

1 ponto por trabalho

5 pontos

19. Trabalho completo publicado em evento
internacional
20. Trabalho completo publicado em evento
nacional

Total de
itens
indicados
pelo
candidato

0,75 pontos por trabalho

5,25 pontos

21. Trabalho completo publicado em evento
regional/local

0,5 ponto por trabalho

2,5 pontos

22. Apresentação de trabalho em evento
internacional

0,70 pontos por
atividade

3,5 pontos

23. Apresentação de trabalho em evento nacional 0,50 ponto por atividade
24. Apresentação de trabalho em evento regional 0,25 pontos por
atividade
ou local
25. Participação em minicurso/oficinas/workshop
0,25 ponto por atividade
com carga horária mínima de 8 horas

3,5 pontos
1 ponto
0,50 pontos
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PONTUAÇÃO
DADA PELA
COMISSÃO
DE BOLSA

26. Participação em eventos como ouvinte

0,1 pontos por evento

1,0 ponto

27. Palestra, conferência ou minicurso ministrado 0,5 pontos por evento

1,5 pontos

28. Organização/monitoria de eventos

0,25 pontos por evento

0,75 pontos

0,70 pontos por trabalho
orientado

2,1 pontos

0,7 pontos por
participação

3,5 pontos

0,5 pontos por
participação

1,0 pontos

Experiências profissionais

29. Orientação de Monografia de
Graduação, Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC) ou Iniciação
Científica
30. Participação em bancas de comissões
julgadoras (TCC, Monografia,
Vestibular, Avaliador de Trabalhos
em Eventos Acadêmicos)
31. Representante discente em órgãos
colegiados universitários
(Departamento, Instituto, Conselhos
Universitários, Coordenação de
Curso de Graduação)
Máximo de 50 pontos
32. Atuação como docente no ensino
fundamental, médio e cursinho pré-vestibular
33. Atuação como docente ou tutor em ensino à
distância
34. Atuação como docente em ensino superior
35. Atuação em atividades técnicas correlatas à
sua área de formação (ex: consultoria/
trabalho técnico/relatório técnico)
Máximo de 20 pontos
Pontuação máxima de 100 pontos

Total parcial

50,0

1,0 ponto por semestre ou
0,20 por mês

6,0 pontos

0,5 pontos por semestre e
disciplina
1,5 ponto por semestre e
por disciplina

2,0 pontos
6 pontos

1,0 ponto por semestre /
0,1 por produto / ou 0,20
por mês

6,0 pontos

Total parcial

20,0

100 pontos
PONTUAÇÃO TOTAL
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