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ANEXO I (cont.): 

 

 

1. Nome: _________________________________________________________________________ 

Nome Social: _____________________________________________________________________ 

Candidato Deficiente       (    ) SIM    (    ) NÃO         Se sim, Especificar:_______________________ 

Possui inscrição no Cadastro Único do Governo      (    ) SIM  (    ) NÃO 

Data de nascimento: ______/____/____   RG. ________________ Órgão: _________ Data: _________ 

Naturalidade: _________________________    Nacionalidade: ______________________________ 

CPF:   ____________________________________  Estado Civil: ___________________________ 

Filiação: _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________________________ 

CEP: __________________     Cidade: __________________________     UF: ___________ 

Telefone (s): _________________________________ Email:__________________________________ 

2. Curso de Graduação: ________________________________________________________________ 

Instituição: ______________________________________________________________________ 

Período de realização: ______/_____/_____   a   _____/_______/_____ 

3. Curso de Pós-Graduação: __________________________________________________________ 

Instituição: ______________________________________________________________________ 

Período de realização: _____/_____/______    a   ________/________/_______ 

4. Título do Projeto:  ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Três palavras-chave: ______________________________________________________________________ 

Linha de Pesquisa: (   ) Política Internacional (   ) Instituições Políticas (   ) Democracia

   (   ) Política Comparada  (   ) Políticas Públicas 

5. Pede dispensa da  prova de inglês? (Anexar comprovante de proficiência)   (    ) Sim    (    ) Não 

6. Inscrição condicionada (concluinte sem comprovante de conclusão do mestrado)? (   ) SIM   (   ) NÃO  

7. Solicita defesa do projeto a por videoconferência?  (    ) Sim   (    ) Não  (anexar comprovante de 

residência) 

 

Recife, ______ de _______________ de 2017. 

_________________________________________________ 

Assinatura do Candidato  

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE DOUTORADO EM CIÊNCIA POLÍTICA 
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ANEXO Ia (cont.):  TERMO DE BOLSA 

 

 

 

1. RECEBIMENTO DE BOLSAS. A alocação de bolsas seguirá a ordem de classificação no processo seletivo, 

de acordo com a disponibilidade. O Programa não garante bolsas a todos os aprovados. Os alunos que 

estiverem desempenhando atividade remunerada (com exceção às atividades especificadas adiante) deverão 

declarar esta atividade e não terão direito a bolsa. Omissões neste sentido levarão ao cancelamento da bolsa. 

 

2. RENOVAÇÃO DE BOLSAS. Bolsas CAPES e CNPq serão renovadas anualmente de acordo com o 

desempenho acadêmico. Os alunos que passarem a desempenhar atividade remunerada (com exceção das 

atividades especificadas adiante) deverão declarar esta atividade e não terão sua bolsa renovada. Omissões 

neste sentido levarão ao cancelamento da bolsa. No processo de renovação será considerada, ainda, a 

participação em pelo menos metade das atividades promovidas pelo Programa e a entrega dos relatórios 

periódicos. Bolsas FACEPE serão renovadas a cada 06 (seis) meses conforme critérios específicos daquela 

instituição. 

 

3. CANCELAMENTO DE BOLSAS. Alunos com bolsas CAPES ou CNPq que tiverem baixo desempenho 

acadêmico (dois ou mais conceitos “C” ao longo do curso - três conceitos “B” equivalem a um “C”) e/ou que 

estejam realizando atividades remuneradas exceto as permitidas perderão a bolsa. Alunos com bolsa FACEPE 

seguirão critérios específicos daquela instituição. 

 

4. ATIVIDADES REMUNERADAS PERMITIDAS AOS BOLSISTAS. Os bolsistas poderão desempenhar 

as seguintes atividades remuneradas, desde que iniciadas após o princípio da bolsa: atividades de docência 

e/ou atividades de pesquisa totalizando até 20 horas semanais. 

 

5. DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR BOLSA.  

 

Eu, __________________________________________________________, declaro que entendi e aceito os 

termos acima e que: 

 

(   ) pleiteio bolsa caso seja aprovado; terei dedicação integral ao curso; não possuo vínculo empregatício ou 

funcional nem exerço atividade remunerada; não estarei recebendo outra bolsa em março de 2018 e 

comunicarei à coordenação qualquer alteração nas informações aqui prestadas. 

 

 

(   ) não pleiteio bolsa. 

 

Recife, _______ de _____________________ de ____________. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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Anexo Ib (cont.) - Tabela de pontuação do currículo 
Preencher a coluna “Quantidade” e juntar aos comprovantes no envelope lacrado 

Nome do Candidato: ______________________________________________________________________ 

A - Titulação (Peso 5) 
 

Quantidade 
(PREENCHIDA 

PELO 
CANDIDATO) 

Valor 
unitário 

Pontuação 
Máxima 

Valor total 
DOCUMENTADO 
(USO DA BANCA) 

Especialização   15,0 15,0   

Monitoria   10,0 10,0   

Estágio de docência  10,0 10,0  
Pesquisa PIBIC ou equivalente   20,0 20,0   

Mestrado em Ciência Política ou Relações 
Internacionais   30,0 30,0   

Mestrado em outra área   15,0 15,0   

Total 100,0   

     
 
B - Produção Acadêmica (Peso 5) 
 

B.1.) 
Artigos publicados em periódicos Qualis em 
Ciência Política e Relações Internacionais 

Quantidade 
(PREENCHIDA 

PELO 
CANDIDATO) 

Valor 
unitário 

Pontuação 
Máxima 

Valor total 
DOCUMENTADO 
(USO DA BANCA) 

Qualis A1 e A2   5,0 10,0   

Qualis B1 e B2   3,0 15,0   

Qualis B3, B4, B5 ou C   1,0 5,0   

Total  30,0   

B.2.) 
Trabalhos em eventos na área (CPRI ou Ciências 
Sociais) 

Quantidade 
(PREENCHIDA 

PELO 
CANDIDATO) 

Valor 
unitário 

Pontuação 
Máxima 

Valor total 
DOCUMENTADO 
(USO DA BANCA) 

Trabalho completo em anais de evento 
Internacional    10,0 10,0   

Trabalho completo em anais de evento Nacional    5,0 10,0   

Resumo em anais de evento Internacional   5,0 10,0   

Resumo em anais de evento Nacional   2,5 5,0   

Apresentação em evento Internacional sem 
publicação   2,5 10,0   

Apresentação em evento Nacional sem publicação   1,0 5,0   

Total 50,0   

B.3.) 
Livros e Capítulos de livros na área (CPRI ou 
Ciências Sociais) em editoras universitárias ou 
equivalentes 

Quantidade 
(PREENCHIDA 

PELO 
CANDIDATO) 

Valor 
unitário 

Pontuação 
Máxima 

Valor total 
DOCUMENTADO 
(USO DA BANCA) 

Autoria de livro    10,0 10,0   

Organização ou editoração de livro   2,5 5,0   

Capítulo de livro    5,0 5,0   

Total 20,0   
 


