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Edital 01/PósARQ/2014  
PROCESSO SELETIVO PARA BOLSAS 2014  
  
De acordo com a RESOLUÇÃO Nº 06/PósARQ/2005, de 31 de outubro de 2005, que “Dispõe  
sobre o processo de concessão de bolsas para alunos do PósARQ”, informamos que estão  
abertas novas inscrições para o processo seletivo para concessão de bolsas de Mestrado e  
Doutorado. As Bolsas disponibilizadas serão somente as CAPES DS - Demanda Social, 
prioritariamente para os alunos ingressos em 2013, de acordo com o seguinte cronograma:  
  
1 - Divulgação da abertura do PROCESSO SELETIVO PARA BOLSAS - ANO 2014 em 
09/05/2014;  
2 - Inscrições dos candidatos de 19 de maio a 30 de maio de 2014;  
3 - Análise e seleção pela Comissão de Bolsas 2014, segundo critérios do PósARQ descritos  
abaixo:  

Desempenho acadêmico 3,0  
Currículo Lattes 2,5  
Plano de trabalho constando o desenvolvimento da dissertação ou tese 2,0  
Relatório de atividades no PósARQ 2,0  
Parecer do orientador 0,5  

4 - A bolsa será concedida a partir do mês de junho de 2014;  
5 - Documentos necessários para a inscrição:  

a- Ficha de Inscrição devidamente preenchida (disponível no site do PósARQ);  
b- Carta do Orientador concordando com a solicitação da bolsa (disponível no site do 
PósARQ);  
c- Plano de Trabalho, constando o estágio de desenvolvimento em que se encontra a 
dissertação  ou tese, com o registro das atividades realizadas até o momento e 
cronograma daquelas a serem  realizadas para a finalização do trabalho;  
d- Currículo da Plataforma Lattes (CNPq) com as atividades desenvolvidas após o 
ingresso no  curso, devidamente comprovadas;  
e- Termo de Compromisso com a assinatura reconhecida em cartório (disponível no site 
do  PósARQ);  
f- Histórico Escolar da Pós-Graduação atualizado;  
g- Relatório de atividades realizadas no PósARQ ou em outros cursos, (palestras, defesas 
e  qualificações assistidas, cursos realizados, atividades em laboratórios, auxílio à 
Coordenação,  etc.) devidamente comprovadas.  
h- Fotocópia integral da Carteira de Trabalho do candidato (trazer original para autenticar a 
cópia  na inscrição);  
i- Termo de Ciência da Legislação que regula a Concessão de Bolsas CAPES DS 
(disponível no  site do PósARQ).  

6 - A divulgação do resultado será realizada pela Coordenação do Curso, após a entrega do 
Relatório pela Comissão de Bolsas, até o dia 05 de junho de 2014.  
  
Em 09 de maio de 2014.  
 
Comissão de Bolsas  
Profs. Fernando Barth (Pres.), Maristela Moraes de Almeida, Anderson Claro e os acadêmicos 
Claudia Queiroz de Vasconcelos (nível doutorado) e Gabriel Moherdaui Vespucci (nível 
mestrado). 


