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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 

 

EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS DEMANDA SOCIAL 

FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS E À PESQUISA (FAPERO) 
 

  

A Comissão de seleção e avaliação de bolsistas do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

da Universidade Federal de Rondônia – PPGE/UNIR, nomeada pela Portaria Nº 

28/2021/NUSAU/UNIR, de 23/04/2021 publicada no DOU nº BS Nº 31, DE 27/04/2021, vem 

por meio deste divulgar o processo seletivo para seleção de bolsistas Demanda Social (DS) 

para a concessão de bolsas de mestrado da Fundação Rondônia de Amparo ao 

Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia 

(FAPERO), no âmbito do Projeto “Consolidação de Programas de Pós-Graduação 

Estratégicos em Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas na Amazônia Ocidental 

(Programa 10001018011PO)”, e fixa normas para concessão de bolsas, atendendo ao que 

estabelece a Portaria Nº 76, de 14 de abril de 2010 e a Instrução Normativa 06/PPGPSI/2019, 

e considerando a autonomia dos entes partícipes estaduais e as peculiaridades de Rondônia, 

no quesito diminuir as inequidades intrarregionais, o/a candidato/a bolsista deve ser residente 

no estado de Rondônia, respeitado todos os demais critérios de aplicação de bolsas previstas 

na Portaria CAPES pertinente ao tema. 

 

 

I – DOS OBJETIVOS 

1.1 Conceder bolsa de estudo a estudantes, do processo seletivo de 2021/1, regularmente 

matriculados no Programa de Pós-Graduação em Psicologia - Mestrado Acadêmico da 

Universidade Federal de Rondônia. 

 

II - DO NÚMERO DE BOLSAS 

2.1. Serão concedidas seis (06) bolsas de Demanda Social da FAPERO pelo prazo de 24 

meses;  

 

Parágrafo único: As (os) candidatas (os) classificadas (os), em colocação posterior ao 

número de bolsas concedidas nesta primeira chamada, havendo bolsas disponíveis, serão 

chamadas (os) sequencialmente. 

 

III – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO À BOLSA 

Para a concessão destas bolsas a candidata ou o candidato deverá atender aos seguintes 

requisitos, conforme previstos no art. 9º da Portaria Nº 76/CAPES, de 14 de abril de 2010 e 

demais legislações pertinentes:   

 

I - Dedicação integral às atividades do programa de pós-graduação; 
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II - Quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades profissionais e sem 

percepção de vencimentos; 

III - Comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante às normas definidas pela 

instituição promotora do curso; 

IV - Não possuir qualquer relação de trabalho com a instituição promotora do programa de 

Pós-Graduação; 

V - Realizar estágio de docência de acordo com o estabelecido na legislação vigente e nos 

regulamentos do PPGPSI; 

VI – Quando servidor público, somente os estáveis poderão ser beneficiados com bolsas de 

mestrado e doutorado, conforme disposto no art. 318 da Lei 11.907, de 02 de fevereiro de 

2009; 

VII – Os servidores públicos beneficiados com bolsas de mestrado e doutorado deverão 

permanecer no exercício de suas funções, após o seu retorno, por um período igual ao de 

afastamento concedido (§ 4º, art. 96-A, acrescido pelo art. 318 da Lei nº 11.907, de 02 de 

fevereiro de 2009 que deu nova redação à Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990); 

VIII - Ser classificado no processo seletivo especialmente instaurado pela Instituição de 

Ensino Superior em que se realiza o curso; 

IX – Fixar residência no estado de Rondônia. 

X- Nos casos em que houver mais candidaturas do que bolsas disponíveis no Programa de 

Pós-graduação em Psicologia, a classificação respeitará os critérios (IN 06/PPGPSI/2019): 

a) Situação de vulnerabilidade socioeconômica;  

b) Classificação no processo seletivo; 

c) Publicações qualificadas. 

 

Parágrafo único: Para inscrição a pessoa interessada deverá enviar: o formulário de inscrição 

e demais documentos exigidos, conforme os apêndices do Edital, para o e-

mail selecao.mapsi@unir.br, intitulando a correspondência eletrônica como “Inscrição para 

bolsa PPGPSI-2021-2”. 

 

IV - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CANDIDATURA 

4.1 Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado (APÊNDICE A) 

4.2 Declaração de dedicação integral às atividades ao Mestrado Acadêmico em Psicologia 

(APÊNDICE E; 

4.3 Documentação para comprovação de vulnerabilidade socioeconômica (APÊNDICE B); 

Parágrafo único: Os membros familiares sem remuneração devem ser incluídos;  

4.4 Declaração de ausência de vínculo empregatício (APÊNDICE C); 

4.5 Declarações de integrantes de grupo familiar que partilham da mesma renda (APÊNDICE 

D); 

Parágrafo único: Estar comprovadamente em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 

refere-se à renda familiar de até um salário mínimo e meio per capita. 

 

 

V - DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 

5.1Os estudantes serão classificados conforme os critérios apresentados a seguir: 
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Critério Pré-Requisito 

1 Menor renda per capita familiar 

2 Classificação no processo seletivo 

3 Publicações qualificadas 

 

5.2. Serão excluídos da soma dos rendimentos os valores referentes a:  

a. Pagamento de Pensão Alimentícia;  

b. Diárias e reembolsos de despesas;  

c. Adiantamentos e antecipações;  

d. Estornos e compensações referentes a períodos anteriores; 

 e. Décimo terceiro; 

 f. Um terço de férias; 

 g. Casos excepcionais a serem analisados pela comissão. 

 

Parágrafo único: A renda familiar per capita equivale à soma dos rendimentos brutos 

recebidos no mês por todos que compõem a família, dividida pelo número de integrantes do 

GRUPO FAMILIAR. 

 

VI- DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

6.1Para fins de desempate a Comissão de Seleção utilizará os critérios na ordem abaixo:  

I. Ter ingressado por cotas 

II. Candidato com maior idade 

 

VII - DA IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DAS/OS CANDIDATAS/OS 

APROVADAS/OS 

7.1As/Os candidatas/os aprovadas/os na seleção de bolsas Demanda Social da FAPERO 

deverão enviar ao e-mail selecao.mapsi@unir.br, na data determinada pelo cronograma deste 

Edital, os seguintes documentos escaneados frente e verso (quando necessário) salvos em 

arquivo pdf:  

a) Formulário para Cadastramento de Bolsista e o Termo de Compromisso para Bolsista da 

FAPERO, disponível no link: http://www.mapsi.unir.br, devidamente preenchidos e 

assinados;  

b) Fotocópia da Carteira de Identidade, Título de Eleitor com comprovante de estar quites 

com a Justiça Eleitoral e CPF;  

c) Fotocópia do comprovante de conta corrente bancária no Banco do Brasil. 

d) Termo de Compromisso ao atendimento integral à Portaria Nº 76, de 14 de abril de 2010 e 

à Portaria Conjunta Capes/CNPq nº 1, de 15 de julho de 2010. (PÊNDICE E) 

 

VIII – DAS OBRIGAÇÕES DAS/OS BOLSISTAS FAPERO/DS 

8.1Comprovar semestralmente, mediante entrega de relatório das atividades desenvolvidas à 

secretaria do Mestrado Acadêmico em Psicologia - UNIR, desempenho acadêmico 

satisfatório, consoante Regimento do Programa;  

mailto:selecao.mapsi@unir.br
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8.2. Realizar estágio de docência de acordo com o estabelecido na legislação vigente e nos 

regulamentos do PPGPSI; 

 8.4. Ser domiciliado no estado de Rondônia durante a vigência da bolsa;  

8.5 A/O bolsista terá, obrigatoriamente, que publicar artigo científico em periódico Qualis 

dentro dos seguintes estratos: A1; A2; A3; A4, com o/a orientador/a, dentro do prazo do 

recebimento da bolsa de pesquisa.  

8.6 Defender a Dissertação em até 24 (vinte e quatro) meses, a partir do ingresso no Curso. 

 

IX - CRONOGRAMA 

EVENTO DATA/PRAZOS LOCAL 

Divulgação do edital 22 de maio de 2021 Site do PPGPSI 

www.mapsi.unir.br 

Inscrição on-line 25 e 26 de maio de 2021 Enviar para o e-mail 

selecao.mapsi@unir.br 

Análise das inscrições 

pela Comissão 

27 de maio de 2021 Online  

Divulgação dos 

resultados  

 Até 28 de maio de 2021 Site do PPGPSI 

www.mapsi.unir.br 

Prazo para recurso 24 horas a contar da divulgação 

do resultado na página do PPGPSI 

Enviar para o e-mail 

coord.mapsi@unir.br 

Análise do recurso 29 de maio de 2021 Online 

Divulgação do 

resultado final 
Até 30 de maio de 2021 Site do PPGPSI 

www.mapsi.unir.br 

Entrega da 

documentação dos 

candidatos 

classificados  

Até 30 de maio de 2021 Por e-mail, em função do isolamento 

social, segundo orientações da OMS e 

da UNIR. selecao.mapsi@unir.br 

 

Casos omissos a este edital serão analisados pelo Colegiado do Programa. 
 

Porto Velho, 22 de maio de 2021. 

 

Prof. Dr. Ramon Nunez Cardenas 

Presidente da Comissão 
28/2021/NUSAU/UNIR, de 23/04/2021  
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