Para inscrição no processo de concessão de
bolsas de DOUTORADO do Programa de Pós
Graduação em Teatro.
A coordenação do PPGT no uso de suas atribuições torna pública a seleção
suplementar para bolsas de Doutorado conforme a Resolução No 01/2020/PPGT.
1.CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Para participar do processo o candidato deve:
a) Estar matriculado como aluno regular do programa.
b) Cumprir os requisitos detalhados na Resolução 2020 n.01 PPGT.
c) Encaminhar documentos digitalizados para o e-mail ppgt2019@gmail.com,
com assunto “Inscrição para Bolsa – Nome do(a) candidato(a)”.
2. CRONOGRAMA
Datas
26 e 28 de fevereiro de 2020

02 a 05 de março de 2020

05 de março de 2020
09 de março de 2020

Ações
Período de entrega dos documentos da
Resolução 01/2020-PPGT.
Os documentos devem ser enviados até às
15:00 do dia 28/02/2020, exclusivamente
pelo e- mail: ppgt2019@gmail.com
Avaliação dos documentos pelo setor de
Serviço Social e reunião da Comissão de
Bolsas.
Publicação do Resultado no site do PPGT
até às 20h.
Entrega dos documentos dos classificados
para cadastro enquanto bolsistas DS CAPES
até às 13h no PPGT

O aluno contemplado terá bolsa com vigência até o final do curso devendo para
tanto renová-la a cada 12 meses. O aluno contemplado precisará ter conta corrente no
Banco do Brasil no momento da entrega dos documentos de bolsa no PPGT (09
/03/2020).
Atenção: Os alunos ranqueados que não forem contemplados com bolsas até a data
de validade desta chamada (30/06/2020) precisarão aguardar a abertura de uma
próxima chamada interna para concorrer à bolsa a partir de uma nova classificação.
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