Boletim Informativo
Janeiro de 2017
Caros discentes e docentes, a primeira Plenária de 2017 será realizada no dia 8
de março, às 12h50. Um dos itens mais importantes desta plenária é a eleição
de representantes discentes para a Coordenação. Entre os outros itens,
destacamos a recepção aos ingressantes no Programa e cerimônia de
divulgação dos resultados do Prêmio de Produtividade NC5.

Informações gerais
 Solicitação e realização de Exame de Qualificação e Defesa:
As orientações foram reescritas de forma a deixar mais claros os
procedimentos.
 Distribuição de bolsas institucionais: As normas e critérios estão
sendo reformuladas pela Coordenação. Processo seletivo: Será
divulgado em breve um Edital para ingresso no doutorado em fluxo
contínuo, ou seja, ao longo do ano em período conforme a demanda de
candidatos.
 Nosso Programa será avaliado pela CAPES considerando o
período de 2013 a 2016. A nota do Programa será divulgada até
outubro deste ano.
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Oportunidades
 Bolsa Prêmio de Excelência Acadêmica da Pós Graduação
(PEAPG): As inscrições para a segunda edição do Prêmio de
Excelência Acadêmica da Pós-Graduação estarão abertas no período de
30/01 a 17/02/2017. Podem se inscrever quaisquer discentes que
tenham matrícula ativa em um dos programas de mestrado acadêmico
ou doutorado da UFABC. Entre os inscritos, serão premiados os três
melhores discentes dentro de cada programa de pós-graduação na fase
específica e dentre os vencedores da fase específica, três serão
premiados na fase global. A classificação será feita conforme a
produção acadêmica e científica de cada discente em 2015 e 2016,
sendo considerados artigos em periódicos, livros e capítulos de livros,
trabalhos apresentados em congressos e patentes depositadas. Mais
informações podem ser encontradas aqui.
 Bolsas de Estudo na Alemanha: O Serviço Alemão de Intercâmbio
Acadêmico (DAAD) informa sobre bolsas disponíveis para estudo em
instituições alemãs e oferece bolsas do seu próprio orçamento. Mais
informações aqui.
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