
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO  

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA  

Edital/04 de 2020 

Seleção de novos bolsistas de mestrado DS/CAPES  

 
 

A Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação Strict Sensu em Psicologia (PPGPSI), da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro, campus Seropédica, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento 

dos alunos interessados, o processo de seleção de bolsistas, nos termos estabelecidos neste edital. 
 

1. DAS BOLSAS DE ESTUDO 

A seleção visa ao preenchimento de 09 (nove) Bolsas de Mestrado de demanda Social(DS) da CAPES. Os alunos do 

PPGPSI, a fim de concorrer à bolsa de estudos, deverão inscrever-se de forma onlinepelo e-mail: 

editalbolsistappgpsi@gmail.com. 

2. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

2.1 A distribuição das bolsas será realizada a partir da somatória dos seguintes critérios: 

 

A) Antiguidade de matrícula no PPGPSI 

B) Nota da prova escrita na seleção de acesso aoPPGPSI  
C) Nota do Currículum Lattes (que deverá ser atualizado até a presente data), conforme barema em anexo e 

apresentação de comprovantes digitalizados pelo e-mail indicado pela comissão 

D) Rendimento acadêmico do aluno até a data de entrega dos documentose aproveitamento de, no mínimo, 120 

horas cursadas. 

E) Declaração de não ter rendimento fixo oriundo de relação de trabalho 

F) Apresentação de nada consta do Bacen (Banco Central) 

G) Histórico acadêmico atualizado 

 
3. CRONOGRAMA 

 

A inscrição ao processo seletivo acontecerá via e-mail no seguinte prazo: 21/09/2020 até 22/09/2020 (das 00h do 

05até às 23h do dia 06). 

 

Nesse período, o aluno/candidato deverá preencher e enviar o formulário de inscrição (anexo II), além dos 

seguintes documentos em pdf: carta de motivação para a bolsa de estudo, declaração assinada de não possuir 

trabalho com rendimento fixo e certidão negativa do BACEN, histórico do mestrado atualizado, cópia atualizada 

do lattes e respectivos comprovantes em formato digital.  
 

O resultado dos contemplados com a bolsa será divulgado no dia 08/10/2020 no sítio eletrônico do PPGPSI. A 

assinatura do Termo de Outorga da bolsa será solicitada pela coordenação de curso via email institucional, 

seguindo a ordem de classificação. 

 

Os candidates selecionados deverão apresentar Conta Corrente individual ativa no Banco do Brasil. 

 

 



 

4. DOS RECURSOS 

Qualquer pedido de revisão do resultado final da seleção de bolsas poderá ser feito até 24 horas improrrogáveis, 

após o seu resultado e endereçado à Comissão de bolsas do Curso, através do e-mail do e-mail: 

editalbolsistappgpsi@gmail.com.A comissão de bolsas é a instância de avaliação dos recursos edeverá emitir o 

parecer sobre o pedido de revisão até o dia 13 de outubro.  

 

 
Seropédica, 05 de setembro de 2020. 

Comissão de Bolsas do PPGPSI 

 

 

 

ANEXO 1- Barema para avaliação do Currículo Lattes 

 

O Curriculum Vitae (Modelo Lattes do CNPq) será avaliado nos itens discriminados abaixo, divididos em duas áreas.  

 

Formação acadêmica, pesquisa e produção acadêmica – 10 pontos 

 

Especialização  

 

Até total de 1 ponto 

Área de concentração do curso (0,8 pontos 

por unidade) 

Áreas afins (0,6 pontos por unidade) 

Aperfeiçoamento, capacitação e formação 

(curso mínino de 30 horas)  

 

Até total de 1 ponto 

Área de concentração do curso (0,6 pontos 

por unidade) 

Áreas afins (0,4 pontos por unidade) 

Atividades de Extensão (mínimo de 30 horas 

para cada atividade)  

 

Até total de 1 ponto 

 

Área de concentração do curso (0,6 pontos 

por unidade) 

Áreas afins (0,4 pontos por unidade) 

Monitoria (cada semestre letivo equivale a 1 

unidade) 

 

Até total de 1 ponto 

Área de concentração do curso (0,6 pontos  

por unidade) 

Áreas afins (0,4 pontos por unidade) 

Participação em eventos científicos  

Até total de 2 pontos 

Na área de concentração e áreas 

afins:Comunicação científica (0,8 pontos por 

unidade); Pôster (0,4 por unidade); Comissão 

Organizadora (0,4 pontos por unidade); 

Ouvinte (0,2 pontos porunidade) 

Experiência em Iniciação científica (1 

unidade equivale 1 semestre letivo)  

 

Até total de 1ponto 

Na área do concurso e áreas afins: 0,5 por 

unidade 

Participação em projetos de pesquisa e ou 

extensão  

 

Até total de 1 ponto 

Na área de concentração e áreas afins: 0,5 

por unidade 

 

Publicações  

 

Até o total de 2 pontos 

Na área de concentração e áreas afins:Artigo 

científico em revista indexada (1 ponto por 

unidade); Artigo em revista não indexada 

(0,8 pontos por unidade); Livro publicado ou 

capítulo de livro (0,8 por unidade); Textos 

completos em anais do congresso (0,5 pontos 

por unidade); Resumos em anais do 

congresso (0,4 pontos porunidade). 

 

mailto:editalbolsistappgpsi@gmail.com.


 

OBSERVAÇÃO: Todos os itens devem ser documentados de forma clara e completa. Os comprovantes deverão ser 

numerados conforme a ordem em que forem citados no Lattes.  Só serão pontuados os itens do Currículo Lattes que estejam 

devidamente comprovados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÂO 

 

 

NOME: _____________________________________________________ 

MATRICULA:________________________________________________ 

RG:________________________________________________________ 

CPF:_______________________________________________________ 

 

 

 

Ao me inscrever no processo seletivo de bolsas de Demandas Social da CAPES, declaro estar ciente das regras do Edital 

04/2020 do PPGPSI. 

 

_________________________________________ 

Local e data 

 

__________________________________________ 

Assinatura do aluno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
	2. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
	3. CRONOGRAMA
	A inscrição ao processo seletivo acontecerá via e-mail no seguinte prazo: 21/09/2020 até 22/09/2020 (das 00h do 05até às 23h do dia 06).
	Nesse período, o aluno/candidato deverá preencher e enviar o formulário de inscrição (anexo II), além dos seguintes documentos em pdf: carta de motivação para a bolsa de estudo, declaração assinada de não possuir trabalho com rendimento fixo e certidã...
	O resultado dos contemplados com a bolsa será divulgado no dia 08/10/2020 no sítio eletrônico do PPGPSI. A assinatura do Termo de Outorga da bolsa será solicitada pela coordenação de curso via email institucional, seguindo a ordem de classificação.

