
 

 

 

Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

 

 

Chamada  para candidatos a Bolsas de Mestrado de Doutorado 
 

 

Estão abertas as inscrições para as bolsas regulares do PPGSMARH para os novos 

alunos, com entrada em 2012, e para os antigos alunos desde que estes não tenham 

completado 24 meses, desde sua primeira matrícula no mestrado, ou 48 meses, desde 

sua primeira matrícula no doutorado. As inscrições serão feitas com base em 

solicitações por escrito, a qual, além dos dados pessoais, deverá conter os seguintes 

elementos: 

 

 Ano de entrada no PPGSMARH, área de concentração, classificação e número 

total de classificados no processo seletivo daquele ano e daquela área (alunos 

novos e antigos) e notas obtidas nas matérias já cursadas no programa (no caso 

de alunos antigos); 

 

 Exposição de motivos pelos quais a bolsa está sendo solicitada, anexando 

documentos que possam corroborar a existência de dificuldades econômicas 

e/ou de outra natureza;  

 

 DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO  

 

As inscrições devem ser entregues à Secretaria do PPGSMARH, pessoalmente, até as 

17 horas de 24 de agosto de 2012. O julgamento e a classificação dos pedidos serão 

publicados no dia 27 de agosto de 2012, por meio de nota afixada na Secretaria.  O 

julgamento e classificação dar-se-ão com base em 3 critérios: antiguidade no 

PPGSMARH, desempenho escolar e/ou ordem de classificação no processo seletivo e 

razões sócio-econômicas e/ou de outra natureza.  

 

Além dos critérios já mencionados, a lista de classificação é organizada de modo a 

existir um rodízio entre as 3 áreas de concentração; e.g: o primeiro da área 1, seguido do 

primeiro da área 2, e o primeiro da área 3, do segundo da área 1 e assim por diante. A 

ordem do rodízio entre as áreas é definida a cada ano por sorteio. A lista dos 

classificados permanece em vigor até a próxima chamada do ano, que ocorre a qualquer  

momento em que novas bolsas se fizerem disponíveis.    


