
 

 

 

Universidade Estadual de Campinas - Unicamp - Instituto de Geociências - IG 

Programa de Pós-Graduação em Ensino e História de Ciências da Terra 
 

EDITAL INTERNO DE SELEÇÃO DE BOLSAS DE DOUTORADO 

REMANESCENTES 2022 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ensino e História de Ciências da Terra (PPG- EHCT) 
comunica a abertura, no dia 15 de julho de 2022, sexta-feira, do Processo Seletivo para concorrer a 2 
(duas) bolsas de doutorados, reservadas aos estudantes regularmente matriculados neste Programa, 
que não possuem bolsa e que se encontram e que demonstrarem não possuir qualquer forma de renda 
pessoal. 
 

1. DAS INSCRIÇÕES 
 

1.1. PRAZO PARA INSCRIÇÃO: 24 de JULHO de 2022, até às 23h59m  

O processo de inscrição ocorre por meio eletrônico:  

inscricoespgehct@unicamp.br  

 
 

2.  DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À INSCRIÇÃO  
 
Para a inscrição será necessário somente uma carta de apresentação com dados anagráficos, matrícula, 
ano de inscrição no doutorado, site do CV Lattes atualizado e uma sucinta (no máximo 500 palavras) 
explicação da atividade e resultados que o candidato desenvolveu até agora e das atividades próximas 
necessárias para terminar a tese. 
 
 

3.  DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
A seleçaõ será realisada por docentes do mesmo programa, escolhidos por esta CPG, excluindo os 
eventuais orientadores o co-orientadores dos candidatos. 
Os critérios de avaliação serão baseados sobre a atividade e produtos intelectuais elaborados pelo 
candidados até agora, tendo obviamente em  consideração o tempo de atividade. 
Se necessário será realizada uma entrevista com os interessados prêvia comunicação direta.  
No final da seleção será produzida uma lista decrescente de pontuação que valerá para a atribuiçaõ 
das bolsas.  
 
 

3. ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS 

 
As bolsas serão atribuidas a partir do mês de agosto. 
 
 

9. CALENDÁRIO 
 

https://forms.gle/v563jMFLnmrpCVncA


 

 

15/07/2022 Abertura das inscrições 

24/07/2022 Encerramento das inscrições 

25-26/07/2022  Seleção 

27/07/2022 Divulgação dos aprovados 

 
10. DO PRAZO PARA RECURSO 

Ficam estipulados os dias 28 e 29 de julho de 2022 para encaminhamento de recursos, com 
apresentação de argumentos pelo(s) interessado(s), para os seguintes e-mails: 
inscricoespgehct@unicamp.br e giorgio@unicamp.br, respectivamente da Secretaria de Pós-
Graduação do Instituto de Geociências e Coordenador. Os recursos devem ser endereçados à 
Comissão de Seleção e ao Coordenador do PEHCT que examinarão todos os recursos até o dia 31 de 
julho. 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES NÃO TRATADAS NESTE EDITAL 

Toda a comunicação relativa ao Processo Seletivo será realizada por meio eletrônico (internet) no site: 
https://portal.ige.unicamp.br/pos-graduacao (Processos Seletivos). Atendimento por e-mail: 
inscricoespgehct@unicamp.br 

 
Campinas, 13 de julho de 20222.  
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