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EDITAL PPGEN-2019/1 PARA BOLSAS CAPES 

 
 

Edital de seleção de bolsistas CAPES para o Programa de Pós-Graduação em Energia 
(PPGEN) do Centro Universitário Norte do Espírito Santo da Universidade Federal do 
Espírito Santo. 
 

A comissão de bolsas do PPGEN/UFES, no uso de suas atribuições, convoca os alunos 
regulares e candidatos aprovados no edital de seleção para ingresso no Mestrado 2019/1, 
interessados em receber bolsas do programa, a inscreverem-se neste Edital. 
 
 
1. Dos candidatos  

De acordo com o Regulamento de Concessão de Bolsa, o candidato deve atender os 
seguintes critérios: 

- Alunos que participaram do edital vigente (PPGEN-2019-1) e foram aprovados;  
- Alunos que estão regularmente matriculados no Programa de Mestrado.  

 
2. Dos requisitos de Concessão de bolsa  

O candidato deve atender os critérios estabelecidos no Regulamento de Concessão de 
Bolsa, que sistematiza as regras de concessão de Bolsas de Mestrado do Programa de Pós-
Graduação em Energia/UFES (PPGEN) publicadas no sítio 
http://www.posgraduacao.saomateus.ufes.br/ppgen. 
 
3. Do número de bolsas  

O quantitativo de bolsas para o PPGEN está vinculado à disponibilidade pela CAPES.  
 
4. Cronograma  

As datas e horários das etapas de seleção são apresentados no quadro abaixo. O 
horário de atendimento da Secretaria Unificada de Pós-Graduação (SUPGRAD), bem como 
telefones, e-mails de contato e endereço do PPGEN estão disponíveis no site 
http://posgraduacao.saomateus.ufes.br/fale-conosco. 

 
 

Atividade Data Horário 
Período de inscrição  01/04 a 03/04/2019  14:00 às 17:00h  

 
Divulgação da Análise de 
Currículo e Resultado da 
Classificação Final da 
Seleção  

04/04/2019 até às 17:00h  
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Prazo para recurso  05/04 a 09/04/2019 até às 12:00h  
Divulgação do Julgamento 
Final de Recurso e Resultado 
da Classificação  

09/04/2019 até às 17:00h  

Implementação da bolsa*  10 a 12/04/2019  08:00 às 17:00h  
*Obs.: A lista de documentos necessários está disponível na Secretaria Unificada de 

Pós-Graduação (SUPGRAD). Qualquer alteração será informada pela Coordenação do 
PPGEN. 

 
5. Das Inscrições  

As inscrições no processo de seleção estarão abertas no período indicado no quadro do 
item 4. A inscrição é gratuita e deve ser realizada na Secretaria Unificada de Pós-Graduação 
(SUPGRAD).  

Para matrícula, o candidato a bolsa de mestrado participante do processo seletivo 
2019/1 deverá entregar o requerimento de inscrição disponibilizado no Anexo 1, enquanto que 
os demais alunos regularmente matriculados no PPGEN deverão entregar, além do Anexo 1, 
uma cópia do seu currículo lattes atualizado com os documento comprobatórios.   

Não serão aceitos inscrições por procuração ou correspondência. 
 

6. Dos Critérios de Indeferimento  
Deverá ser indeferida toda e qualquer inscrição que:  
- Não se enquadrar na especificação do candidato no item 1;  
- Não atender à documentação exigida no item 5;  
- Descumprir o prazo de inscrição especificado no item 4. 

 
7. Da Apresentação de Recursos  

De acordo com a Resolução 40/2014 do CEPE, o candidato pode apresentar recurso 
caso esteja em desacordo com o resultado da classificação/desclassificação no processo 
seletivo. Os recursos deverão ser protocolados e apresentados nos prazos e local estabelecidos 
no item 4, usando o formulário (Anexo 2). Aqueles candidatos que não puderem comparecer à 
SUPGRAD, para efetivar seu recurso, poderão enviar para o e-mail 
supgrad.ceunes@institucional.ufes.br da Secretaria Unificada de Pós-Graduação – 
SUPGRAD. 
 
8. Da avaliação dos candidatos  
  A avaliação dos candidatos classificados no processo seletivo 2019/1 se dará com 
base nas notas de análise curricular daquele processo, seguindo as pontuações estabelecidas 
no Anexo 3. 
 A avaliação dos demais candidatos regularmente matriculados no PPGEN se dará com 
base na análise curricular, baseando-se na documentação entregue no ato da inscrição neste 
edital, adotando-se os mesmos critérios de pontuação usados no processo seletivo 2019/1, os 
quais são apresentados no Anexo 3. 
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O candidato regularmente matriculado no PPGEN que possuir 2 ou mais reprovações 
em disciplinas do PPGEN será desclassificado, enquanto que o  candidato com 1 ou nenhuma 
reprovação em disciplinas do PPGEN será classificado. 
 
09. Da Ordem de Classificação  

A classificação dos candidatos será realizada em ordem decrescente de pontuação 
conforme regras de avaliação definidas no item 8.  

Em caso de mesma pontuação, o primeiro critério para desempate será o tempo de 
matrícula no PPGEN, sendo que o candidato que tiver maior tempo de matrícula será o 
melhor classificado. Persistindo o empate, o segundo critério será a idade dos candidatos, 
sendo que o candidato que tiver a maior idade obterá melhor classificação. 

 
10. Da Vigência do edital  

Este edital é válido até a publicação do resultado do Edital de seleção 2020/1.  
 

11. Da Implementação da Bolsa 
No ato da implementação da bolsa, o aluno deverá apresentar a cópia da carteira de 

trabalho a fim de comprovar a ausência de vínculo empregatício, juntamente com uma 
declaração assinada de que o aluno não possui vínculo empregatício, se comprometendo ainda 
a solicitar o desligamento da bolsa caso venha a adquirir algum vínculo empregatício que 
impeça o recebimento da bolsa. Além disso, o aluno deverá apresentar todas as demais 
documentações que venham a ser exigidas para a implementação da bolsa.  

 
12. Das Disposições Finais  

Ao inscrever-se no processo de seleção, o candidato reconhece a aceitação das normas 
estabelecidas neste Edital, sendo que os casos omissos ou duvidosos serão julgados pela 
Comissão de Bolsas do PPGEN. 

 
São Mateus, 27 de março de 2019. 
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ANEXO 1 

 
 
 
 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS 
PPGEN 2019/1 PARA BOLSAS CAPES 

 
 
 

 Eu, ___________________________________________, aluno(a) regularmente 

matriculado no  Programa de Pós-Graduação em Energia (PPGEN) sob o número de matrícula 

__________________, venho por meio deste requerer inscrição no processo de seleção de 

bolsas de mestrado do PPGEN, conforme regras estabelecidas no edital de seleção de 

bolsistas PPGEN 2019/1 para BOLSAS CAPES. 

 

 

São Mateus, _____de _____________de 2018. 

 

 

___________________________ 

Assinatura do candidato à bolsa 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
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ANEXO 3 – TABELA DE PONTUAÇÃO 
Nome do 

candidato: 
  

            

Itens           

Pontuaçã

o I. Formação unidade 
ponto

s 
máxima 

Quantidade Total 

monitoria /semestre 0,5 2     

iniciação científica /semestre 1,5 6     

especialização (Lato Sensu 360h no mínimo) /curso 1,5 3     

mestrado acadêmico ou profissional /curso 2,5 5     

doutorado /curso 5 5     

            

II. Atuação Profissional unidade 
ponto

s 

Pontuaçã

o máxima 
    

docência em instituição de ensino superior   /semestre 0,3 3     

docência em ensino médio /semestre 0,2 2     

orientação de alunos em iniciação científica, 

Lato Sensu (min, 6 meses) 
/aluno 0,5 5     

orientação de alunos em trabalho de conclusão 

de curso(*)  
/aluno 0,2 1     

coordenador de projeto de pesquisa 

devidamente registrado (mín, 10 meses) 
/projeto 1 2     

* não serão consideradas apenas a participação em bancas 

de defesa 
          

            

III. Produção Científica e Tecnológica unidade 
ponto

s 

Pontuaçã

o máxima 
    

a) trabalhos em eventos         

Trabalhos completos em evento local /trabalho* 0,2 2     

Trabalhos completos em evento nacional /trabalho* 0,5 5     

Trabalhos completos em evento internacional /trabalho* 1 10     

b) artigos completos publicados ou no prelo 

em periódicos * 
          

artigos em periódicos Qualis A /trabalho* 7 70     

artigos em periódicos Qualis B1 ou B2 /trabalho* 5 50     

artigos em periódicos Qualis B3, B4 ou B5 /trabalho* 3 30     
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artigos em periódicos Qualis C /trabalho* 1 10     

* dividido pelo número de autores e seguindo área Interdisciplinar do Qualis Capes       

            

c) Livros , capítulos de livros*           

livros internacionais publicados na área, com 

peer review 
/livro* 7 70     

livros nacionais publicados na área, com ISBN, 

editora com Conselho Editorial 
/livro* 5 50     

Capítulos de livros nacionais publicados na 

área, com ISBN** 
/capítulo* 2 20     

Capítulos de livros internacionais publicados na 

área, com ISBN** 
/capítulo* 3 30     

* dividido pelo número de autores e seguindo área Interdisciplinar do Qualis Capes 

** limitado a dois capítulos por livro     
      

            

d) Patente           

patente Nacional /patente* 5 50     

patente Internacional /patente* 7 70     

* dividido pelo número de autores e seguindo área Interdisciplinar do Qualis Capes        

            

  TOTAL DE PONTOS   

 


