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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSAS DE MESTRADO 

 A coordenação do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da 
Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público o 
Edital nº 005/2019 – PPGIDH/NDH/UFG, de 26 de março de 2019, que estabelece normas para 
o processo seletivo de bolsas CAPES-DS em vacância.  

1.DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Art. 1º. O processo seletivo deste edital destina-se à seleção de discentes do curso de 
mestrado do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da 
Universidade Federal de Goiás para o recebimento de bolsas CAPES-DS em vacância.  

Art. 2º. Este processo de seleção destina-se ao provimento de 2 (duas) bolsas CAPES-DS em 
vacância imediata.  

2. DAS INSCRIÇÕES  

Art. 3º. As inscrições podem ser realizadas presencialmente ou pelo email da Secretaria 
Acadêmica do Programa (direitoshumanosufg@gmail.com), nos dias 1 e 2 de abril de 2019. 
Não serão aceitas inscrições fora do prazo, nem com documentação incompleta.  

Art. 4º. Deverão ser apresentadas fotocópias dos seguintes documentos para a inscrição:  

a) termo de compromisso devidamente assinado (Anexo I);  
b) cópia do RG; 
c) cópia do CPF;  
d) cópia do comprovante de residência; 
e) cópia de documento com dados bancários 
f) questionário para avaliação socioeconômica (Anexo II – com os documentos 

comprobatórios quando necessário, Anexo III e Anexo IV);  
g) Para os que se autodeclararem e ingressaram no Programa como PPI, documento 

emitido pela Comissão de Heteroindentificação – UFG 

Parágrafo único: não é necessária a autenticação dos documentos supracitados. 

3. DOS REQUISITOS  

Art. 6º. Para concessão de bolsa de estudos, será exigido do pós-graduando, nível de 
mestrado:  

a) estar regularmente matriculado no Programa; 
b) dedicar-se integralmente à pesquisa e às atividades acadêmicas do Programa; 
c) apresentar bom desempenho no cumprimento das disciplinas cursadas (conceito A 

ou B);  
d) realizar estágio docência de acordo com o estabelecido no art. 18 deste 

regulamento; 
e) residir em Goiânia. Casos de residência em municípios circunvizinhos serão 

avaliados pela Comissão; 
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f) quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades profissionais e 
sem percepção de vencimentos; 

 g) não possuir qualquer relação de trabalho com a instituição promotora do programa 
de pós-graduação;  

h) quando servidor público, somente os estáveis poderão ser beneficiados com bolsas 
de mestrado e doutorado, conforme disposto no art. 318 da Lei 11.907, de 02 de fevereiro 
de 2009; 

i) os servidores públicos beneficiados com bolsas de mestrado e doutorado deverão 
permanecer no exercício de suas funções, após o seu retorno, por um período igual ao de 
afastamento concedido (§ 4º, art. 96-A, acrescido pelo Art. 318 da Lei nº 11.907, de 02 de 
fevereiro de 2009 que deu nova redação à Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990); 

 j) não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de 
outro programa da CAPES, de outra agência de fomento pública, nacional ou internacional, ou 
empresa pública ou privada, excetuando-se: 
  a) poderá ser admitido como bolsista de mestrado ou doutorado, o pós-
graduando que perceba remuneração bruta inferior ao valor da bolsa da respectiva 
modalidade, decorrente de vínculo funcional com a rede pública de ensino básico ou na área 
de saúde coletiva, desde que liberado integralmente da atividade profissional e, nesse último 
caso, esteja cursando a pós-graduação na respectiva área; 
  b) os bolsistas da CAPES, matriculados em programas de pós-graduação no 
país, selecionados para atuarem como professores substitutos nas instituições públicas de 
ensino superior, com a devida anuência do seu orientador e autorização da Comissão de Bolsas 
CAPES/DS do programa de pós-graduação, terão preservadas as bolsas de estudo. No entanto, 
aqueles que já se encontram atuando como professores substitutos não poderão ser 
contemplados com bolsas do Programa de Demanda Social; 
  c) conforme estabelecido pela Portaria Conjunta Nº. 1 Capes/CNPq, de 
12/12/2007, os bolsistas CAPES, matriculados em programas de pós-graduação no país, 
poderão receber bolsa da Universidade Aberta do Brasil – UAB, quando atuarem como 
tutores. Em relação aos demais agentes da UAB, não será permitido o acúmulo dessas bolsas. 
 

4. DOS CRITÉRIOS  

Art. 7º. O critério para a concessão da bolsa leva em consideração o mérito acadêmico e 
diferentes aspectos relativos à inclusão social, tendo por base: 

I – para mestrandos que já tenham concluído, ao menos, um semestre do PPGIDH, 
considerando: 

a) aquele com mais semestres concluídos (segundo quadro de pontuação – Anexo III);  

b) aquele com maior conceito obtido nas disciplinas cursadas no PPGIDH (segundo quadro de 
pontuação – Anexo V); 

c) em caso de empate nos itens “a” e “b”, terá prioridade aquele que apresentar, durante o 
curso do mestrado, maior quantidade de publicação em anais e periódicos em coautoria com o 
orientador e maior participação na organização dos eventos promovidos pelo PPGIDH; 

II – para mestrandos que se encontrem no primeiro semestre do PPGIDH, desde que não haja 
demanda reprimida de mestrandos que tenham ingressado em anos anteriores, será 
observada a ordem de classificação na aprovação do mestrado. 

III – A título de inclusão social haverá acréscimo de pontuação de mestrandos (segundo quadro 
de pontuação – Anexo V), podendo ser acumulativo: 

a) a carência de recursos financeiros, estabelecida a partir dos dados informados pelo 
candidato no questionário para avaliação socioeconômica (Anexos II, III e IV); 



b) Pretos, pardos (negros) e Indígenas  

PARÁGRAFO ÚNICO: A comissão poderá convocar o candidato para uma entrevista a respeito 
dos dados socioeconômicos apresentados na inscrição.  

Art. 8º. Caberá à Comissão de Bolsas do Programa selecionar e estabelecer a ordem de 
classificação dos candidatos que serão contemplados, mediante os requisitos dispostos neste 
edital e a disponibilidade de bolsas.  

Parágrafo único. Cabe, ainda, à Comissão de Bolsas acompanhar o desenvolvimento das 
atividades do bolsista, podendo solicitar à Pró-reitora de Pós-graduação e Pesquisa a exclusão 
de qualquer um dos aprovados, em caso de desempenho em desacordo com os critérios 
estabelecidos neste edital e no Regulamento do Programa.  

6. CRONOGRAMA  

Atividades Período 

1. Inscrição de candidatos 1 e 2 de abril de 2019 

2. Entrevistas 4 e 5 de abril de 2019 

3. Divulgação resultado preliminar 9 de abril 

4. Solicitação de recurso ao resultado 
preliminar 

Até 48 após a divulgação do resultado 

5. Publicação do resultado final 12 de abril de 2019 

 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 9º O resultado será divulgado no site do PPGIDH. 

Art. 10º. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Bolsas do Programa. 

 

 

     

Profa. Dra. Helena Esser dos Reis 
Coordenadora do PPGIDH  



ANEXO I 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 Eu, _______________________ RG nº __________ CPF nº ______________ 

residente à rua _____________________, nº________, Setor ____________, 

telefone: ________________, Goiânia, Goiás, aluno(a) regularmente matriculado(a) no 

Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos, nível de 

_________________, da Universidade Federal de Goiás, 

comprometo-me a: 

1. dedicar-me ao curso; 
2. fixar residência na localidade onde realizo o curso; 
3. apresentar a documentação solicitada para o cadastro: comprovante de residência, 

termo de compromisso do bolsista, cópia de identidade, CPF, cópia de documento 
com dados bancários; 

4. não acumular bolsa deste programa com rendimentos de vínculo empregatício, 
com bolsa/auxílio de outro programa da Capes ou de outra agência de fomento ou 
de organismos nacionais ou internacionais; 

5. apresentar à Coordenação deste programa de pós-graduação, relatórios sobre o 
andamento do meu curso e do meu trabalho final (dissertação ou tese), nos prazos 
por ela estabelecidos; 

 

e declaro que: 

1. estou ciente de que a bolsa poderá ser cancelada a qualquer momento, caso meu 
desempenho não seja considerado satisfatório ou se deixar de atender às 
exigências estabelecidas pela Comissão de Bolsas e pelas agências de fomento; 

2. estou ciente que a infração a qualquer dos itens deste compromisso implica em 
suspensão dos benefícios, acarretando a obrigação de restituir à agência de 
fomento, a importância recebida indevidamente, em valores corrigidos de acordo 
com a legislação em vigor. 

 

Por ser verdade firmamos o presente documento. 

 

Goiânia, ____ de ___________ de ________. 

 

 

_______________________________________ 

                                                   Assinatura do(a) aluno(a)    

 

 



ANEXO II 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA 

 

ANEXO I 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA 

 

I - DADOS PESSOAIS 

Nome Completo 

 

 

Sexo 

 

Estado Civil 

Data de Nascimento 

 

 

Naturalidade 

 

Cidade                                                         UF          País  

Cédula de Identidade 

Número                             Órgão Emissor     

 

UF                              Data de Emissão 

CPF 

Endereço 

 

_____________________________________________________________________ 

Logradouro 

 

____________________________________________________________________ 

Bairro                                            Cidade                                 UF                         CEP 

E-mail Telefone 

 

II - SITUAÇÃO DE MORADIA 

Como mora 

 

(    ) Com família               (   ) Sozinho(a)                 (   ) Com parentes         (    )  República: 

 

Outro (Qual): 

Situação da moradia 

 

(    ) Própria                 (    )  Alugada           (    )   Emprestada                   (    ) Financiada 

 

Valor (se alugada ou financiada): 

 

III - SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO ESTUDANTE 

Caso não trabalhe, informe a atual fonte de recursos. É necessário comprovar a renda, 

conforme declarações em anexo.  

Mesada:           R$ 

Pensão, se for o caso: R$ 

Outros:             R$                                            Especificar: 



Despesas mensais 

Aluguel:              R$ 

Financiamento:   R$ 

Alimentação:      R$ 

Transporte:         R$             

  (   ) Carro Próprio   (   ) Ônibus    (   ) Motocicleta   (   ) Não Utiliza 

                                                       Outro meio de transporte: 

Outras 

Despesas:                              Especificar:     

 

IV - ATIVIDADES PROFISSIONAIS JÁ EXERCIDAS OU EM EXERCÍCIO 

É necessário comprovar a renda atual (contracheque ou declarações em anexo) 

Atividade 1 

Tipo de atividade: 

Período de execução: 

Tarefa executada: 

Atividade 2 

Tipo de atividade: 

Período de execução: 

Tarefa executada: 

Atividade 3 

Tipo de atividade: 

Período de execução: 

Tarefa executada: 

V - OUTRAS INFORMAÇÕES QUE JULGA IMPORTANTE MENCIONAR 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Goiânia, ________ de _________de ______. 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 

  



ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE RENDA 

(Autônomo, profissional liberal ou trabalhador informal) 

 

 

 Eu, __________________________________________________________, 

portador(a) do documento de identidade nº ____________________, CPF nº 

_______________________, residente e domiciliado(a) em 

______________________________________________________________________

_________________, declaro para fins de comprovação junto ao Núcleo 

Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos, que exerço a atividade de 

_____________________________________, sem nenhum vínculo empregatício, com 

rendimento mensal, aproximadamente, R$ _________________________________. 

 

Declaro que as informações prestadas são completas e verdadeiras, e estão sujeitas às 

sanções do artigo 299 do Decreto Lei 284/40.  

 

Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 

constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 

escrita, com o fim de prejudicar direito, criar, obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e 

reclusão, de um a três anos, e multa, se o documento é particular. 

 

 

________________,____de ________________________de________. 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE DESEMPREGO / NÃO POSSUIR RENDA 

 

Eu,____________________________________________________________, 

portador(a) do documento de identidade nº ____________________,CPF 

nº_____________________, residente e domiciliado(a) em 

______________________________________________________________________

_, declaro, para fins de comprovação junto ao Serviço Social da Coordenação de 

Assuntos da Comunidade Universitária - CCOM, que estou desempregado(a), não 

exerço nenhuma atividade remunerada e que no momento não possuo rendimentos 

formal ou informal. Declaro, ainda, que a minha renda e/ou de minha família é mantida 

por:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

 Declaro que as informações prestadas são completas e verdadeiras, e estão sujeitas às 

sanções do artigo 299 do Decreto Lei 2848/40. Art. 299. Omitir, em documento público 

ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, 

criar, obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e 

reclusão, de um a três anos, e multa, se o documento é particular.  

 

________________,____de ________________________de________. 

 

 

___________________________________________________         

Assinatura do Declarante           

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO V 

INSTRUMENTAL DE ANÁLISE SOCIOECONÔMICA 

 

Nome do candidato(a) : ______________________________________________________________________ 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                                           *Pessoas que dependem financeiramente do aluno. 

 

                                                          

 

__________________________________________  

Assistente Social 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Renda bruta do aluno Pontos 

Até ½ salário mínimo 

20 
De ½ até 1 salário mínimo 

De 1 até 1 ½ salários mínimos 

De 1 ½ até 2 salários mínimos 

10 
De 2 até 2 ½ salários mínimos 

De 2 ½ até 3 salários mínimos 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 

NO PROCESSO 

SELETIVO 

      Pontos 

1º ao 5º lugar  10 

6º ao 10º lugar  7 

11º ao 15º lugar  4 

15º ao 20º lugar 1 

QUANTIDADE DE 

SEMESTRES 

CURSADOS 

Pontos 

3 semestres 20 

1 ou 2 semestres 10 

Nenhum semestre 0 

PRETOS, PARDOS (NEGROS) E INDÍGENAS 

20 pontos 

CONCEITOS NAS 

DISCPLINAS 

CURSADAS 

Pontos 

Integramente A 20 

Parcialmente A e B 15 

Integramente B 10 

MEMBRO FAMILIAR 

COM DOENÇA GRAVE 
Pontos 

Possui 5 

Não possui 0 

NUMERO DE 

DEPENDENTES 

FINANCEIROS* 

Pontos 

2 ou mais 5 

1 3 

Pontuação total 

 


