
 

 

Edital de Chamada de Bolsas de Mestrado 

PPGTAS 2019  

A   Coordenação   do   Programa   de 

 Mestrado profissional em 

Tecnologia, Ambiente e Sociedade   

da Universidade   Federal   dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri,   no   

uso das suas   atribuições   legais e 

regimentais,  resolve abrir chamada 

 para concessão  de bolsas  de  

mestrado para o primeiro semestre 

de 2019. 

 

1) O Programa de PósGraduação (Mestrado Profissional) em Tecnologia, Ambiente e 

Sociedade  (PPGTAS) abre as inscrições para concessão de bolsas de mestrado provenientes da 

UFVJM;  

1.1)  As  bolsas  serão atribuídas aos alunos regularmente matriculados no programa. O total 

de bolsas disponíveis será informado durante o período de inscrição; 

1.2) Em caso de disponibilidade de novas bolsas, durante o período desta chamada, as 

mesmas farão parte deste edital;  

1.3) A atribuição da bolsa é restrita a alunos regularmente matriculados no PPGTAS.  

1.4) As regras que regem o processo das bolsas estão descritas no regulamento do Programa 

de Pós-Graduação em Tecnologia, Ambiente e Sociedade da PRPPG/UFVJM, Seção 4, obtido 

pelo site http://tas.mucuri.ufvjm.edu.br/wp/ 

2)   A   inscrição   deverá   ser   realizada   no período de 29/04/2019 até 03/05/2019   na 

secretaria dos cursos de Pós Graduação localizada no Instituto de Ciência, Tecnologia e 

Engenharia da UFVJM, Campus Teófilo Otoni, sala 219 no horário de 15 as 19 horas. O 

candidato as bolsas deverá atender as exigências descritas na Resolução  Nº. 05, DE 24 DE 

JANEIRO DE 2019 do CONSEPE, Capítulo VII, art. 13. 



 2.1) O candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível no site 

http://tas.mucuri.ufvjm.edu.br/wp/ , assinar e entregar na secretaria para formalizar a 

inscrição.  

3) A avaliação dos candidatos será realizada através de uma prova escrita de conhecimentos 

gerais sobre Ciência e Tecnologia. A data da avaliação escrita, local e horário serão informados 

após o período de inscrições com antercedência de, no mínimo, quatro dias úteis.  

3.1)   A classificação dos alunos será realizada de acordo com as notas obtidas na prova.   

3.2)   Caso ocorra empate na classificação, a bolsa será disponibilizada por base em critérios 

sócio-econômicos;    

3.3) Os candidatos assumem a responsabilidade pela veracidade das informações prestadas no 

formulário de inscrição sob penalidade de exclusão do processo seletivo de bolsas;  

3.4) Caso seja necessário, a Comissão de Seleção de Bolsas poderá solicitar documentos 

comprobatórios  complementares do candidato;  

3.5) Os candidatos que não forem contemplados com bolsas neste Edital formarão  uma  lista  

de espera respeitando a ordem de classificação definida.  

4) O resultado da seleção será divulgado no site institucional do PPGTAS;  

4.1) Após a divulgação do resultado, os candidatos(as) terão o prazo máximo de 24 horas para 

 interpor recurso contra o resultado. O recurso deve ser enviado para o email 

mestrado.tas@ufvjm.edu.br ;  

4.2) As respostas aos recursos serão informadas diretamente aos candidatos.  

5) Caso o candidato selecionado não contemple  os requisitos da instituição  de fomento  ou 

 tenha fornecido  informações inverídicas, perderá o direito a bolsa;  

6) Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção de Bolsas.  

 

Teófilo Otoni, 25 de abril de 2019. 

 

 

Prof. Dr. Alexandre Sylvio Vieira da Costa 

Coordenador do Programa de  PósGraduação em Tecnologia, Ambiente e Sociedade 

 

 


