
Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos 

Bolsas de Pós-doutorado CAPES/REUNI 

O PPGSMARH está selecionando candidato à bolsa de Pós-doutorado, concedido pelo Comitê 

Gestor de Bolsas CAPES/REUNI da UFMG para o Curso de Graduação em Ciências 

Socioambientais e para atuação junto ao Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. De 

acordo com a Portaria Conjunta Nº 23/2012 da SESu/MEC e CAPES, os bolsistas de pós-doutorado 

deverão assumir o compromisso de desenvolver, durante todo o período de recebimento da bolsa, 

pesquisa acadêmica visando à melhoria e à inovação do ensino de graduação, bem como sua 

integração com a pós-graduação na área de atuação docente, gerando objeto educacional de 

interesse da IFES do bolsista, sem prejuízo do atendimento dos demais requisitos e regulamentação 

inerentes aos bolsistas CAPES. O bolsista deverá ter Plano de Trabalho voltado para o apoio ao 

ensino de graduação, a ser desenvolvido com uma carga horária semanal mínima de 6 horas e 

máxima de 12 horas, considerando o semestre de 15 semanas. O Plano de Trabalho deverá ser 

previamente aprovado pelo Comitê Gestor Local da unidade na qual o pós-doutorado será realizado, 

o qual poderá solicitar as devidas correções.  

O valor mensal da bolsa de pós-doutorado será de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), ficando o 

bolsista sujeito ao regime de 40 horas de dedicação à Universidade. O pagamento será efetuado 

através de crédito em conta corrente em qualquer agência bancária situada no país, de preferência 

do Banco do Brasil. A PROGRAD preferencialmente efetuará o pagamento das bolsas até o dia 10 

do mês seguinte. 

Os interessados em se candidatar à Bolsa deverão apresentar ao PPG-SMARH a seguinte 

documentação, até as 16 horas do dia 12/04/2012:  

1) Carta justificando o interesse e as razões para solicitação da bolsa.  

2) Curriculum vitae padrão Lattes.  

Comissão designada pelo Colegiado SMARH para a seleção do bolsista reunir-se-á em 

13/04/2012 e anunciará no mesmo dia o resultado da seleção.  
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