
Edital Interno para Bolsa Nota 10 FAPERJ para 2015 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social-UERJ 

 
Esclarecimentos da FAPERJ: 
1. As bolsas Nota 10 contemplam apenas os últimos 12 meses de Programa para 
os alunos de mestrado (13º ao 24º mês), e apenas os últimos 24 meses de 
Programa para os alunos de doutorado (25º ao 48º mês). 
 
2. A contagem dos meses de bolsa é feita pela FAPERJ a partir da data de ingresso 
do aluno no Programa, para eles é sempre março. Só serão implementadas as 
bolsas cuja documentação esteja completa e que atendam plenamente aos critérios 
do edital, não sendo permitido o pagamento de meses retroativos. 
 
3. As bolsas terminam no mês de fevereiro. 
 
4. O Programa de Bolsas Nota 10 não admite substituição de bolsista. 
 
5. ATENÇÃO: a liberação da cota anual depende inteiramente da FAPERJ e o 
PPGPS está a ela submetido. 
 
6. A solicitação da bolsa é feita através do sistema InFAPERJ. Os candidatos 
devem fornecer, no momento da sua inscrição, o nº da matrícula no sistema 
InFAPERJ do professor orientador e o seu. 
 
7. O procedimento no sistema InFAPERJ é feito em quatro etapas, tudo online:  
a primeira etapa é realizada pelo Coordenador Adjunto do PPGPS (indicação 
através dos nºs de matrícula InFAPERJ);  
a segunda é feita pelo aluno (anexar a documentação digitalizada);  
a terceira, pelo orientador (revisão);  
e última novamente pelo Coodenador Adjunto (finalização). 
 
8. Sugere-se aos candidatos que leiam o manual InFAPERJ e o Manual da Bolsa 
Nota 10 da FAPERJ para conhecerem antecipadamente as exigências. O Edital da 
Bolsa Nota 10 está disponibilizado na página http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=9720 

Nesta página há um link para o Manual da Bolsa Nota 10. 
 
9. Em caso de ser aprovado, o aluno deverá entregar à FAPERJ uma cópia 
impressa do formulário com as devidas assinaturas e carimbos requeridos, em data 
a ser oportunamente  comunicada, após a divulgação dos resultados finais. 
 
10. Valores das bolsas: Mestrado R$ 2.200,00; Doutorado R$3.050,00. 
 
Regras para a candidatura no PPGPS 
1. A divulgação do edital é feita por e-mail para todos os professores e alunos e 
divulgado no mural e/ou site. 
2. O Comitê de Avaliação é formado por dois professores (preferencialmente que 
não orientem candidatos à bolsa nota 10) e um representante dos estudantes. 
3. Para se candidatar o aluno deverá ter cumprido dois semestres do curso, no caso 
do Mestrado, e quatro semestres, no caso do Doutorado. 
 



4. PRAZOS 
a. Inscrição no PPGPS – de 04 de fevereiro a 09 de fevereiro de 2015; 
b. Divulgação da comissão de seleção – 10 de fevereiro 
c. Resultado da avaliação pelo Comitê – até 13 de fevereiro de 2015. 
d. Divulgação do resultado será feita no quadro dos alunos e/ou no site do PPGPS. 
e. É imprescindível que os telefones e e-mails estejam atualizados pois 
iniciaremos o procedimento de cadastro no sistema InFAPERJ logo depois do 
resultado. 
5. A seleção seguirá os seguintes critérios: 
a. O CR ponderado em relação ao número de créditos correspondente a cada 
disciplina cursada, contemplando todas as notas dos períodos entregues na 
secretaria até o último dia da inscrição deste edital no PPGPS. 
i. Exemplo de média ponderada: 
[(Nota1 x nº créditos da disciplina). + (Nota2 x nº créditos da disciplina....)]/ 
número total de créditos cursados 
b. Produção científica dos últimos 3 anos – que seguirá o edital de pontuação 
estabelecido pela UERJ para concursos públicos e que segue abaixo (somente 
serão contabilizados os itens com documentação comprobatória) . 
i. A nota do currículo será dada a partir da pontuação máxima obtida entre os 
candidatos, que corresponderá à nota 10,0 (dez), sendo os demais pontuados 
proporcionalmente. 
ii. O Comitê de Avaliação emitirá parecer sobre a produção técnico-científica 
comprovada dos candidatos com observância dos seguintes valores máximos para 
cada categoria de produção. 
4.1. Classificação Final: a nota final dos candidatos será calculada segundo a 
fórmula abaixo: 
[(Nota do CR) + (Nota do currículo) + (classificação obtida na seleção)]/3 
4.2. Os critérios de desempate seguirão a seguinte ordem: número de créditos 
cursados, CR, classificação obtida no processo seletivo para o PPGPS e idade. 
 

Especificação  Pontuação 
Unitária 

 Número 
de 
Produtos 

Nº máx. de 
Produtos 
Pontuados 

Pontuação 
Atribuída 

 
Artigo publicado em periódico 
Internacional 

40  5  

Artigo publicado em periódico 
Nacional 

20  5  

Artigo publicado em periódico 
de circulação restrita 
(regional, estadual, 
institucional) 

10  5  

Livro indexado 80  5  
Capítulo de livro indexado 20  10  
Organização/apresentação de 
livro indexado 

10  3  

Prefácio/verbete de livro 
indexado 

10  3  

Orelha/4ª capa de livro 
indexado 

5  2  

Trabalho completo em Anais 
de Congresso Internacional 

20  6  

Trabalho completo em Anais 15  6  



de Congresso Nacional 
Trabalho completo em Anais 
de Congresso 
Regional/Estadual/Institucional 

10  6  

Resumos em Anais de 
Congresso Internacional 

10  6  

Resumos em Anais de 
Congresso Nacional 

8  6  

Resumos em Anais de 
Congresso 
Regional/Estadual/Institucional 

5  6  

Apresentação de trabalho 
(comunicação oral) Anais de 
Congresso 
Internacional/Nacional 

10  6  

Apresentação de trabalho 
(comunicação oral) Congresso 
Regional/Estadual/Institucional 

5  6  

Resenha 5  2  
Tradução de livro (científico ou 
literário) 

40  2  

Tradução de capítulo de livro 
(científico ou literário) 

10  2  

Artigo ou entrevista em jornal 
ou revista de grande 
circulação 

5  3  

Pontuação total do candidato  

 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
Centro de Educação e Humanidades 
Instituto de Psicologia 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA BOLSA NOTA 10 – FAPERJ 2015 

Nome: 
______________________________________________________ 
 
Nº matrícula no InFAPERJ: ________________________________ 
 
Orientador:________________________________________________ 
 
Nº matrícula no InFAPERJ: ________________________________ 
 
Nível:____________________________ 
 
Ano e mês de ingresso no PPGPS:_________________ 
 
Documentação apresentada: 
 
( ) Currículo, apresentando a minha produção científica conforme consta 
no edital, sobre o qual assumo a responsabilidade de todas as 



informações bem como de comprovação imediata das informações nele 
contido; 
( ) Documentos que comprovam os itens do currículo que pontuam 
neste edital.  
 
Atesto o conhecimento, através de leitura do Edital da FAPERJ, das 
regras do Programa Bolsa Nota 10 da FAPERJ e comprometo-me a 
cumprir todas as exigências do referido Programa caso seja aprovado 
na seleção interna no Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Social. 
 
Data: 
 
____________________________ 
(assinatura) 


