Universidade Federal Fluminense - Instituto de Ciências Humanas e Filosofia
Área de História

Programa de Pós-Graduação em História

Edital para Candidaturas TEC FAPERJ NOTA 10

EMENTA: Normatiza os procedimentos para inscrição e
seleção de alunos bolsistas de mestrado e doutorado do
PPGH-UFF interessados na candidatura para receber a
TEC FAPERJ NOTA 10.
1. Objetivo do Programa
A TEC NOTA 10 (Taxas Especiais Complementares NOTA 10) é um programa
institucional da FAPERJ com o objetivo incentivar os Programas de Pós-Graduação do
Estado do Rio de Janeiro de significativa excelência.
2. Elegibilidade e restrições
Poderão concorrer somente os bolsistas cujo (a) orientador (a) não estiver inadimplente com
a Faperj
2.1 Para todos os candidatos
 estar regularmente matriculado em curso de mestrado e doutorado do PPGH-UFF;
 ser bolsista de mestrado e doutorado do PPGH-UFF;
 não possuir vínculo empregatício de qualquer natureza ou outra fonte de renda,
exceto no caso de contrato de professor (a) substituto (a) (carga horária de 20 horas
semanais) na própria UFF;
 ter obtido aprovação em todas as disciplinas cursadas;
 obedecer o calendário interno de seleção do PPGH/UFF.

2.3 Requisito para doutorandos:


bolsista estar entre 25° e o 48° meses do curso de doutorado

2.4 Requisito para mestrandos:


bolsista estar entre 13° e o 24° meses do curso de mestrado
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3. Disponibilidade de TEC – NOTA 10
O PPGH conta com duas (2 TEC NOTA 10) de mestrado e duas (2 TEC NOTA 10) de
doutorado.

4. Valores da TEC – NOTA 10
Mestrado: R$ 600,00
Doutorado: R$ 860,00
5. Duração da TEC – NOTA 10



Mestrado: de agosto de 2017 a fevereiro de 2018
Doutorado: de agosto de 2017 a fevereiro de 2019

6. Cronograma
Entrega da documentação para inscrição

19 a 23 de junho

Reunião da CBOL

28 de junho

Divulgação dos Resultados da Avaliação

29 de junho

Envio via email, pelo PPGH, de documentação
complementar aos candidatos aprovados.

29 de junho

Inscrição online no site da FAPERJ

até 10 de julho

7. Procedimentos para Inscrição
7.1 Para a inscrição na seleção do PPGH-UFF é necessário apresentação da seguinte documentação:
a) Formulário de inscrição do PPGH/UFF, devidamente preenchido, que segue em anexo;
b) Histórico com todas as notas
c) Declaração que não possui vínculo empregatício – modelo FAPERJ
7.2. A não apresentação dos documentos previstos nos itens anteriores implicará na impossibilidade
de análise da solicitação.
8. Do julgamento
8.1. Da Comissão Avaliadora
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A Comissão Avaliadora será constituída pela Coordenação do PPGH e pelos docentes e
discentes da CBOL.

8.2. Dos Critérios de Julgamento






O presente Edital dará prioridade ao bolsista que não possui taxa de bancada
Comprovação do desempenho acadêmico nas disciplinas cursadas durante mestrado ou
doutorado.
O atendimento dos requisitos do item 2.
Classificação na seleção ao PPGH
Respeito à ordem do sorteio da distribuição das bolsas entre os setores temáticos de
acordo com o que se encontra divulgado no site do PPGH.

9. Disposições gerais
9.1. Os candidatos aprovados deverão receber da Secretaria do PPGH-UFF, via e-mail, até o 29 de
junho , a documentação necessária para o processo de implementação da bolsa junto à FAPERJ.
9.2. Cada candidato aprovado deverá proceder a sua inscrição eletrônica até o dia 10 de julho,
9.3. O preenchimento no site da agência de fomento deverá ser realizado conforme estabelecido
pelo edital nº 01/2017 da FAPERJ.
9.4. Os bolsistas beneficiados pela TEC estão sujeito às normas do Manual do Bolsista, podendo ter
o auxílio cortado a qualquer momento.
9.5. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Avaliadora.
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Edital para Candidaturas às Bolsas TEC FAPERJ NOTA 10
ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
NÍVEL

SETOR

No

NOME COMPLETO:

CPF:

CONTATO
TELEFONE: (____)______-___________

CELULAR: (____)______-__________

E-MAIL:

TÍTULO DO PROJETO:

Declaro, para os devidos fins, que tomei conhecimento das condições estabelecidas no
Edital, estando de acordo com as mesmas.

Local:

Data:

/

/

Assinatura

UFF - Programa de Pós-Graduação em História

No

Edital para Candidaturas às Bolsas TEC FAPERJ NOTA 10
Comprovante de Inscrição

Nome do Candidato _____________________________________________

Contato
TELEFONE: (____)______-___________

CELULAR: (____)______-__________

