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EDITAL Nº 02/2019 

 

 

SELEÇÃO DE BOLSAS 

TURMA 2020/01 

MESTRADO 

 

 

A Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Passo 

Fundo (PPGH/UPF), no uso de suas atribuições, torna pública a abertura do Edital de Seleção de 

Bolsas que tem como objetivo a concessão de benefício, integral ou parcial, proveniente da CAPES 

e da Fundação Universidade de Passo Fundo (FUPF), aos alunos ingressantes na turma 2020/01 

  

1- No ato da inscrição, o candidato à bolsa deverá anexar a Ficha de Inscrição. (anexo 1 deste 

Edital) 

 

2- Para o curso de Mestrado, a bolsa será concedida pelo prazo de 6 (seis) meses, podendo ser 

renovada, por períodos de seis meses, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses. 

3- A concessão da bolsa para a turma 2020/01 considerará a classificação na seleção de ingresso no 

PPGH. Em caso de empate, caberá à Comissão de Bolsas desempatar tendo como critério a 

avaliação do projeto de pesquisa. 

4-O aluno que receber a bolsa, de qualquer modalidade, ficará comprometido a mencionar, nas 

publicações e participação em eventos, a condição de bolsista, indicada a respectiva agência de 

fomento. 

5- Ocorrerá o cancelamento da Bolsa nas seguintes circunstâncias: 

a. Trancamento ou desistência do curso.  

b. Avaliação nas disciplinas e atividades de Orientação com conceito diferente de A ou B. 

c. Não cumprimento dos prazos estabelecidos para qualificação, sem justificativa do 

orientador, bem como para a entrega dos Relatórios semestrais. 

d. Não cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital e demais disposições 

institucionais referentes a Bolsas e bolsistas. 

6- Será revogada, em qualquer tempo, a concessão da bolsa, e obrigada a restituição de todos os 

valores recebidos se: 

a. for praticado falso testemunho, omissão de fatos, ou fraude de qualquer natureza, sem o 

que a concessão de Bolsa não teria ocorrido; 

b. for comprovada prática de qualquer ato indisciplinar ou de infringência das normas 

institucionais. 

c. acumular a bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de outro programa, ou de 

outra agência de fomento pública nacional ou internacional, ou ainda, com o exercício 

profissional remunerado, ressalvada expressa permissão em norma específica. 

 

7- Período de inscrição: 25 de novembro a 03 de dezembro de 2019, pelo e-mail pghis@upf.br 

8-As inscrições de alunos não aprovados no processo seletivo 2020/01 serão automaticamente 

excluídas deste edital.  
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9- Divulgação dos resultados: até 10/12/2019 

 

 10 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Bolsas. 

 

 

Passo Fundo, 25 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

Comissão de Bolsas do PPGH 
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ANEXO 1 

 

EDITAL Nº 01/2020 

SELEÇÃO DE BOLSAS 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

NOME  

 

............................................................................................................................................... 

 

CIDADE DE RESIDÊNCIA 

 

.............................................................................................................................................. 

 

LOCAL DE TRABALHO 

 

............................................................................................................................................... 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL EFETIVAMENTE TRABALHADA  

(descontar licenças, se for o caso) 

 

............................................................................................. 

LINHA DE PESQUISA 

 

(    ) Política e Relações de Poder 

(    ) Espaço, Economia e Sociedade 

(    ) Cultura e Patrimônio 

 

 

Data: ......../......../..........            Assinatura: 

 

                               PARA USO DA COMISSÃO DE BOLSAS 

 

Modalidade Deferida 

(   ) Capes I 

(   ) Capes II 

(   ) Capes/Fapergs  

(   ) FUPF 100% 

(   ) FUPF 50% 

(   ) Outra modalidade: ........................................ 

(   ) Não concedida 

 

Observações: 

Data ......../........../................ Visto da Comissão de Bolsas: 
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