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CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DO RANKING CLASSIFICATÓRIO
DOS ALUNOS CANDIDATOS A BOLSAS DE ESTUDO

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

Federal do Paraná informa os critérios para elaboração do Ranking classificatório dos

alunos candidatos a Bolsas de Estudo:

- Considerando que  podem candidatar-se às  Bolsas  alunos recém-ingressos  e

alunos que já estão no curso, o Colegiado do PPGHIS, entendendo que não se pode

levar em conta apenas a classificação no Processo de Seleção (pois concorrem alunos

que participaram de processos de seleção em ocasiões distintas), decidiu que o Ranking

classificatório para a concessão de bolsas levará em conta o Currículum Vitae do aluno,

a  nota  de  classificação  no  Processo  Seletivo  e,  para  os  alunos  que  já  cursaram

disciplinas, o seu aproveitamento. 

- para os alunos que já cursaram disciplinas, a nota final para o Ranking é obtida

da seguinte forma: média aritmética das notas alcançadas nas disciplinas (peso 2), mais

a nota do Processo Seletivo (peso 3), mais a nota obtida no Currículum Vitae (peso 5); a

soma é dividida por 10;

- para  os  alunos  recém-ingressos,  a  nota  final  para  o  Ranking  é  obtida  da

seguinte forma: nota do Processo Seletivo (peso 3), mais a nota obtida no Currículum

Vitae (peso 5); a soma é dividida por 8.

- A nota do Currículum Vitae é obtida considerando-se a pontuação alcançada

conforme a produção intelectual do candidato: à menor pontuação corresponde a nota

mínima  (7,0  [sete  inteiros])  e  à  maior  pontuação  corresponde  a  nota  mais  elevada,

arbitrada  pela  Comissão;  as  demais  notas  distribuem-se  proporcionalmente  neste

gradiente (a diferença entre a maior e a menor).

Curitiba, 01 de fevereiro de 2019.
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