PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO E HISTÓRIA DE CIÊNCIAS DA TERRA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

Campinas, 18 de março de 2020

Comissão de Pós-graduação do Programa em Ensino e
História de Ciências da Terra
EDITAL PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020
1. Prefácio
Em consequência da reclamação de um docente deste curso de Pós-graduação, que a parecer dele
encontrou irregularidades na seleção feita por esta Comissão de Pós-graduação para atribuição de
bolsa, após conversa com o Coordenador de Pós-graduação do IG esta Comissão, tendo em
consideração o gravoso período que estamos passando, para não gerar longo e desgastante
contencioso, decidiu de abrir de novo o edital para atribuição de bolsas para o primeiro semestre de
2020.
Desculpando-nos pelo inconveniente, independente da nossa vontade, convidamos de novo tod@s
@s alun@s interessad@s em receber bolsas Capes ou CNPq do PEHCT a se inscrever no período
de 19 e 25 de março de 2020 junto à Secretaria da Pós-Graduação do IG Unicamp, enviando
obrigatoriamente os documentos anexos (1. Declaração de não vinculo empregatício e 2. Planilha de
títulos) para o e-mail giorgio@unicamp.br e spg@ige.unicamp.br
2. Requisitos necessários e documentos a serem entregue
Os requesitos necessários para os alunos de mestrado e doutorado do PEHCT se candidatarem a
bolsas são os seguintes:
1. Não ter renda assalariada ou aposentadoria ou vínculo empregatício.
2. Preencher a planilha com informações curriculares.
3. Ter currículo Lattes atualizado (na plataforma do CNPq).
Apresentar comprovantes da sua produção científica (artigos publicados, trabalhos apresentados em
congressos técnico-científicos, livros e capítulos de livros). Nesse caso basta o site onde esta
produção foi publicada ou cópia em *pdf.
3. Banca e critérios de seleção
Uma vez completada o lista d@s alun@s interessad@s esta Comissão constituirá uma Banca de
Seleção formada por três (3) docentes e um (1) discente entre aqueles que não terão evidente conflito
de interes com @s alun@s solicitantes as bolsas.
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Os critérios para selecionar os candidatos que receberão bolsa de mestrado e doutorado serão os
seguintes:
Produção científica (artigos publicados em periódicos, artigos aceitos para publicação, livros e
capítulos de livros, textos completos publicados em anais de eventos).
Experiência acadêmica exposta em dados curriculares (iniciação científica, bolsas de estudos
anteriores, monitoria de disciplinas de graduação e de pós-graduação, histórico escolar).
Experiência profissional de docência e técnica.
Outras razões.
A Comissão de Pós-Graduação do EHCT
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