Programa de Pós-Graduação em Saneamento,
Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Chamada para candidatos a Bolsas de Doutorado
1º Semestre de 2017

Estão abertas as inscrições para candidatura às bolsas regulares do PPG SMARH, em nível de
doutorado, para os novos alunos, com entrada no primeiro semestre de 2017, e para os antigos
alunos. As inscrições serão feitas com base em solicitações por escrito contendo:
•

O nome do candidato ou da candidata, seu número de CPF e data de nascimento;

•

Dados sobre o processo seletivo de entrada no PPG SMARH do candidato à bolsa:
o
o
o
o

o ano de entrada no PPG-SMARH,
a área de concentração,
a classificação no processo seletivo e o número total de classificados daquele
ano e naquela área de concentração.
Observações:
▪ Essas informações devem ser fornecidas tanto pelos alunos com
entrada no primeiro semestre de 2017 quanto pelos alunos que
entraram em anos anteriores.
▪ A Secretaria do PPG SMARH poderá fornecer as informações sobre
o número de candidatos classificados por área de concentração e ano
do processo seletivo, mediante consulta.

•

As notas obtidas nas matérias já cursadas no programa, para o caso de alunos
antigos;

•

Uma exposição de motivos pelos quais a bolsa está sendo solicitada, anexando
documentos que comprovem e possam corroborar a existência de dificuldades
financeiras e outros elementos que integrem a exposição de motivos;

•

UMA DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI QUALQUER TIPO DE VÍNCULO
EMPREGATÍCIO, ACOMPANHADA DA APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA
DE TRABALHO.

Os alunos antigos do PPG SMARH podem se candidatar a bolsas, observados os seguintes
critérios de tempo de permanência no Programa:
• os doutorandos não podem ter completado 48 meses, desde sua primeira matrícula no
doutorado;
As inscrições devem ser protocoladas na Secretaria do PPG-SMARH, pessoalmente, no horário
de 09:00 as 12:00 horas, no período de 28/03 a 03/04/2017. O resultado do julgamento e da

classificação dos pedidos será publicado no dia 05/04/2017, por meio de nota afixada na
Secretaria do PPG-SMARH.
O julgamento e a classificação das candidaturas dar-se-ão com base em 3 critérios: antiguidade
no PPG SMARH, desempenho escolar e/ou ordem de classificação no processo seletivo e razões
socioeconômicas e outras que integrem a exposição de motivos dos candidatos.
A lista de classificação dos candidatos é organizada de modo a existir um rodízio entre as 3 áreas
de concentração; como segue:
1. Os candidatos são classificados dentro de suas respectivas áreas de concentração;
2. O candidato classificado em primeiro lugar da área de concentração A recebe a primeira
bolsa disponível no PPG SMARH;
3. O candidato classificado em primeiro lugar da área de concentração B recebe a segunda
bolsa disponível no PPG SMARH;
4. O candidato classificado em primeiro lugar da área de concentração C recebe a terceira
bolsa disponível no PPG SMARH;
5. O candidato classificado em segundo lugar da área de concentração A recebe a quarta
bolsa disponível no PPG SMARH e assim sucessivamente;
6. A ordem do rodízio entre as áreas de concentração é definida a cada ano por sorteio.
A lista dos classificados permanece em vigor até a abertura de uma nova Chamada a candidatura
a bolsas.
As Chamadas a candidatura a bolsas são organizadas a cada início de ano letivo para bolsas de
mestrado e a cada início de semestre letivo para bolsas de doutorado, desde que haja bolsa
disponível. Chamadas a candidatura a bolsas poderão também ser organizadas a qualquer
momento, ao longo do ano, havendo bolsas disponíveis.
Publique-se esta chamada em 27/03/2017.

Prof. Nilo de Oliveira Nascimento
Coordenador do PPG-SMARH/UFMG

