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Edital Janeiro/2020 para Classificação de Bolsas de Doutorado - PIPGCF 

 

Estarão abertas, entre os dias 16/01 e 27/01/2020, as inscrições para o Exame de 

Classificação para Bolsas de Doutorado no PIPGCF. Poderão se inscrever doutorandos 

regularmente matriculados e/ou alunos que pretendam entrar no Doutorado em breve, 

respeitados os pré-requisitos para matrícula, conforme informações na página do programa: 

http://www.pipgcf.ufscar.br/pt-br/processos-seletivos/bolsas-1. Até o presente momento 

não temos previsão de disponibilidade de bolsas. 

Importante: Somente poderão ser atribuídas bolsas a alunos que estejam 

regularmente matriculados no PIPGCF na data da disponibilidade da bolsa e estejam 

classificados pelo Programa.  

Todos os interessados (e respectivos orientadores) devem preencher e entregar os 

formulários constantes na página do PIPGCF (menu Processo Seletivo; Bolsa) até o dia 

27/01 exclusivamente por email, através dos endereços: ppgcf@ufscar.br e 

pipgcf@gmail.com. Os alunos que ainda não defenderam o Mestrado ou que não 

cumpriram todos os pré-requisitos (ou alunos de Doutorado regularmente matriculados e 

que não tenham entregue os comprovantes juntamente com os currículos no ato da 

matrícula – parcial ou totalmente), mas desejam participar do Exame, devem entregar, 

também exclusivamente pelos endereços de email acima, cópia simples do RG e CPF e 

comprovantes dos itens inseridos nos formulários. Apenas itens documentados no currículo 

(conforme formulário) serão considerados para efeito de pontuação. As informações 

apresentadas nos formulários dos docentes deverão estar em consonância com os dados 

publicados na Plataforma Lattes, o qual poderá ser atualizado até 27/01/2020. Serão 

considerados os anos base 2016, 2017, 2018 e 2019 para o preenchimento dos dados dos 

docentes e discentes. IMPORTANTE: Não serão aceitas inscrições, manifestações de 

interesse ou entrega de quaisquer documentos fora do período de Inscrição. A 

atribuição das bolsas seguirá a ordem de classificação no Exame, considerando apenas os 

alunos regularmente matriculados no PIPGCF na data de atribuição da bolsa. A validade do 

presente Edital será de Fevereiro/2020 até Junho/2020.  

O resultado será divulgado até o dia 03/02/2020. 


