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Edital nº 02 /2019 – Comissão de Bolsas PPGHIS

A Comissão  de  Bolsas  do  Programa  de  Pós-graduação  em História/UFPR  convoca,  de

acordo com suas atribuições, os alunos do curso de  Doutorado interessados em concorrerem a

Bolsa de Estudos da Capes DS a fazerem suas inscrições em 03 e 04 de junho de 2019 (no dia 03

a partir das 8:00 e no dia 04 até 18:00), através da Plataforma Siga, cujo endereço está disponível

no web site do Programa, www.poshistoria.ufpr.br , inserindo os seguintes documentos em PDF:

-Cópia do CPF (ou declaração de situação cadastral no CPF) e do RG para brasileiros, ou

passaporte se estrangeiro 

-Foto atual (em tamanho quadrado 3x3, 4x4, ...NxN) 

-Currículo  Vitae  conforme  edital -  O  Curriculum  Vitae  deverá  obedecer  o  modelo

disponível na página do PPGHIS; só serão pontuados os itens indicados no referido modelo.

-Declaração de anuência - Declarando conhecer e concordar com as normas que regem a

concessão de bolsas. Consultar as Normas em “Documentos ”, na página do PPGHIS.

Poderão participar deste processo de seleção alunos com ou sem vínculo empregatício . No

caso de aluno com vínculo empregatício, para a implementação da bolsa, o mesmo deverá atender

às  exigências  da  Portaria  76/2010-CAPES  (de  14  de  abril  de  2010),  da  Portaria  Conjunta

Capes/CNPq nº  01 (de 15 de julho de 2010) e  apresentar,  conforme decisão do Colegiado do

PPGHIS/UFPR,  CARTA COMPROMISSO,  acompanhada de cópia  de declaração de vínculo

empregatício, e CARTA DO ORIENTADOR, declarando que o vínculo empregatício do aluno é

compatível com a pesquisa e comprometendo-se a reportar à Coordenação do PPGHIS dificuldades

que ameacem a realização da dissertação ou tese nos prazos regimentais e com a qualidade exigida

pelo PPGHIS.

Esclarecemos  que  o  ranking apenas  classifica  os  alunos  interessados  e  não  garante  a

concessão de Bolsas. Os alunos classificados serão atendidos conforme a disponibilidade. Caso

seja necessário, será aberto novo Edital convocatório.

Curitiba, 24 de maio de 2019.

Prof. Dr. Dennison de Oliveira 
Presidente da Comissão
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