
 

EDITAL Nº 001/2021 

 

A Comissão de Seleção de Bolsistas da Fundação PATRIA, no exercício das suas atribuições 

e com fundamento nas Leis nº 8.958/94, nº 10.973/2004 e nº 13.243/2016, e no Plano de 

Trabalho do Convênio de Inovação Tecnológica “Pesquisa e desenvolvimento para o processo 

de extensão de vida útil do reator da Usina Nuclear de Angra 1”, torna público o presente 

Edital para a Seleção de Bolsistas de Mestrado e Doutorado, para ingresso no primeiro semestre 

de 2021. 

 

1. DAS ÁREAS DE INTERESSE 

1.1. Área: Mecânica. Tema: Mecânica da Fratura. 

Pesquisa: Desenvolvimento, por elementos finitos, de modelo para avaliação de indicações em 

cordões de soldas de tubulações de pequeno diâmetro Classe 1 do Código ASME. (Programa 

XI.M35 do GALL) 

1.2. Áreas: Mecânica/Eletrônica/Computação/Automação. Tema: Robótica.  

Pesquisa: Desenvolvimento de dispositivo automatizado para inspeção das placas anto 

vibratórias dos geradores de vapor, com software para identificação de falhas (Programa 

XI.M19 do GALL). 

1.3. Áreas: Mecânica/Eletrônica/Computação/Automação. Tema: Robótica.  

Pesquisa: Desenvolvimento de um robô (mergulhador) para inspeção visual em estruturas e 

revestimentos de tanques e tubulações com dificuldades de drenagem (Programa XI.M29 do 

GALL). 

1.4. Áreas: Mecânica/Eletrônica/Computação/Automação. Tema: Robótica.  

Pesquisa: Desenvolvimento de robô para medição de espessura em ambientes inacessíveis 

(Programa XI.M17 do GALL). 

1.5. Áreas: Mecânica/Metalurgia/Materiais/Química. Tema: Materiais e Ensaios Não 

Destrutivos.  

Pesquisa: Desenvolvimento de metodologia e dispositivo para avaliação de taxa de corrosão a 

par r de análise de resíduos de amostras de ar. (Programa XI.M24 do GALL) 

1.6. Áreas: Metalurgia/Materiais/Química. Tema: Materiais.  

Pesquisa: Avaliação da taxa de corrosão em relação a tendência, de diversos materiais e 

ambientes de Angra1. 

1.7. Áreas: Elétrica/Eletrônica/Computação. Temas: Robótica.  

Pesquisa: Desenvolvimento de dispositivo automatizado para inspeção dos cabos através das 

bandejas ou condutos fechados (Programa XI.E1, XI.E2 e  XI.E3 do GALL). 

1.8. Áreas: Mecânica e Elétrica. Temas: Materiais.  

Pesquisa: Procedimentos de Dedicação (ou engenharia reversa) para equipamentos, Estruturas 

ou componentes. 

1.9. Áreas: Civil/Computação/Eletrônica. Temas: Robótica.  
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Pesquisa: Desenvolvimento de dispositivo automatizado para inspeção e testes dos 

revestimentos de pisos (embarcando câmeras, martelos, microfones, sensores de impacto, etc.) 

(Programa XI.S7 do GALL). 

1.10. Áreas: Civil/Mecânica/Elétrica. Temas: Técnica de monitoramento de envelhecimento de 

Estruturas Sistemas e Componentes (ESC). 

Pesquisa: Desenvolvimento de método de inspeção e/ou avaliação de resultados de inspeção de 

ESC visando investigar, caracterizar, determinar métodos de eliminação e/ou gerenciamento 

dos efeitos do envelhecimento. (De acordo com um dos 42 Programa de Gerenciamento de 

Envelhecimento (PGE) aplicáveis a Angra 1). 

As áreas citadas acima são aderentes ao Art. 11 do Decreto nº 9.600, 05/12/2018. 

 

2. DAS VAGAS 

Serão concedidas Bolsas nas seguintes modalidades: 

2.1. Mestrado (2 vagas): Bolsa no valor de R$ 3.200,00. Duração: 2 anos. 

2.2. Doutorado (2 vagas): Bolsa no valor de R$ 4.400,00. Duração: 3 anos. 

 

Obs.: O valor da bolsa contém a Taxa de Bancada. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser efetuadas no período de 01 abril de 2021 a 30 de abril de 2021, 

junto à Comissão de Seleção de Bolsistas da Fundação PATRIA. 

3.1. As inscrições serão realizadas pelo endereço de e-mail bolsas@patria.org.br. Não serão 

aceitas inscrições solicitadas ou encaminhadas por outros meios e fora do período determinado.  

3.2. Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta ou indevidamente preenchida 

em qualquer um de seus itens. É de inteira responsabilidade do candidato o envio da 

documentação e das informações solicitadas para a inscrição, que não poderão ser alteradas ou 

complementadas após o envio da inscrição, em nenhuma hipótese ou a qualquer título. 

 

4. DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Os candidatos deverão preencher o Formulário de Autoavaliação (Anexo I). O link para o 

endereço eletrônico do currículo Lattes do candidato da proposta deverá estar informado no 

respectivo item do formulário de autoavaliação. 

Além disso, enviar os seguintes documentos: 

a) Histórico escolar da graduação do aluno; 

b) Cópia do CPF e Carteira de Identidade do aluno; 

c) Declaração do bolsista de que não possui nenhum vínculo empregatício (Anexo IX); 

d) Comprovante de matrícula em programa de pós-graduação; 

e) Proposta de trabalho elaborada de acordo com o roteiro para elaboração de proposta de 

trabalho, com no máximo 10 páginas, fonte tamanho 12, espaçamento simples (Anexo II); e 

f) Carta de Anuência da Coordenação de Pós-Graduação – conforme modelo (Anexo III). 

 

5. DAS CONDIÇÕES PARA ELEGIBILIDADE 

5.1. DO ORIENTADOR 

a) Ser docente de Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu; 

b) Possuir projeto de pesquisa ativo e aprovado pelo Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu ao qual está vinculado; 

http://www.patria.org.br/
mailto:bolsas@patria.org.br
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c) Incluir o nome do bolsista nas publicações e nos trabalhos apresentados em congressos e 

seminários, para cujos resultados houver a participação efetiva do bolsista; 

d) Informar à Fundação PATRIA o cancelamento da bolsa do aluno que descumprir o plano 

de trabalho ou estabelecer vínculo empregatício durante a vigência da bolsa concedida; e 

e) Informar, imediatamente, à Fundação PATRIA sobre qualquer alteração na relação e 

compromissos do bolsista com o desenvolvimento das atividades de seu plano de trabalho; 

5.2. DO ALUNO 

a) Ser aluno de pós-graduação e estar regularmente matriculado; 

b) Não acumular a bolsa com a de outros programas e agências, nacionais, estrangeiras ou 

internacionais ou da própria IES (ex.: PIBIC/CNPq; Monitoria; Extensão; Bolsas Estágios, 

entre outros); e 

c) Não ter vínculo empregatício de qualquer natureza. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação se dará com base nos critérios listados abaixo, adotando-se a pontuação constante 

no Anexo IV. 

6.1. PROJETO (50% da pontuação total) 

6.1.1. Apresentação e consistência; 

a) Aspectos de originalidade da proposta de trabalho (apenas para as propostas de doutorado); 

b) Organização da proposta de trabalho; 

c) Clareza nas descrições; e 

d) Objetivos; fundamentação; justificativas; resultados esperados. 

6.1.2. Relevância e contribuição à área de conhecimento em que se insere; 

a) A relevância da proposta de trabalho para o desenvolvimento da área nuclear no Brasil; 

b) Relevância científica/tecnológica da proposta de trabalho; e 

c) Enquadramento da proposta de trabalho em uma das áreas de interesse listadas no item 1 

deste edital. 

6.1.3. Metodologia; 

a) Viabilidade técnica e disponibilidade de infraestrutura para execução da proposta de 

trabalho; e 

b) Detalhamento e adequação do cronograma à proposta de trabalho. 

Observação: A Comissão de Seleção de Bolsistas a seu critério, poderá adotar uma pontuação 

mínima para seleção das propostas de trabalho e currículo do respectivo proponente. 

6.2. CURRÍCULO DO ORIENTADOR (30% da pontuação total) 

A Comissão de Seleção de Bolsistas avaliará a experiência acadêmica e em pesquisa e 

desenvolvimento do orientador na área da proposta de trabalho apresentada, tendo por base as 

informações constantes no formulário de autoavaliação, onde os itens computados deverão estar 

discriminados. 

6.2.1. Produção Científica; 

a) Publicações em revistas indexadas, nos últimos 5 anos, até o limite de 15 publicações, 

considerando-se também os trabalhos já aceitos para publicação; 

b) Publicações em revistas indexadas, até o limite de 30 publicações, considerando-se também 

os trabalhos já aceitos para publicação; 

c) Livros técnico-científicos publicados com ISBN, até o limite de 3; 

d) Projetos financiados por agências de fomento coordenados pelo orientador, até o limite de 

3; e 

http://www.patria.org.br/
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e) Pedidos de registros de patentes/software requeridos junto ao INPI por intermédio de 

instituição de ensino superior ou de pesquisa, até o limite de 2. 

 

6.2.2. Capacidade demonstrada de formar pesquisadores. 

a) Orientações de Iniciação Científica concluídas, até o limite de 8; 

b) Orientações (e/ou coorientações) de Mestrado concluídas, até o limite de 7, sendo que, duas 

coorientações equivalem a uma orientação; e 

c) Orientações (e/ou coorientações) de Doutorado concluídas, até o limite de 4, sendo que, 

duas coorientações equivalem a uma orientação. 

Observações: Para o item 6.2.1 a e b acima serão consideradas para pontuação as publicações 

em revistas científicas indexadas e constantes do “Science Citation Index - Web of Science” 

(SCI) e/ou “Journal of Citation Reports” (JCR). No caso de artigos publicados em revistas 

científicas brasileiras, também serão consideradas para pontuação as publicações em revistas 

científicas constantes da base SciELO. 

6.3. BOLSISTA INDICADO (20% da pontuação total) 

6.3.1. Avaliação do Currículo Lattes e histórico escolar do candidato, a critério da comissão 

avaliadora; 

Observação: Será aceito apenas um projeto por aluno e projetos iguais (plágio) serão 

desclassificados. 

Em caso de empate, prevalecerá a maior pontuação atribuída ao currículo do Orientador. 

Persistindo o empate, a seleção será feita por decisão da Comissão de Seleção de Bolsistas. 

 

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

O resultado preliminar do processo de seleção será divulgado no site da Fundação PATRIA 

www.patria.org.br/publicidade/bolsas, a partir do dia 07 de maio de 2021, quando será 

divulgada a lista das propostas de trabalho classificadas, por modalidade de bolsa. O resultado 

final será divulgado no de 17 de maio de 2021. 

 

8. DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

a) Caso o proponente tenha justificativa para contestar o resultado preliminar, poderá 

apresentar recurso em forma eletrônica, para o endereço: bolsas@patria.org.br no prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da data da sua publicação no Portal Fundação PATRIA; 

b) O recurso deverá ser dirigido à Comissão de Seleção de Bolsistas que, após exame, 

encaminhará decisão devidamente motivada ao recorrente. Ao acatar recursos, a Comissão de 

Seleção de Bolsistas alterará, se for o caso, a classificação das propostas; 

c) Na contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e 

considerar-se-ão os dias consecutivos; e 

d) Serão aceitos recursos somente quando referentes aos critérios de avaliação dos itens 6.2 e 

6.3 (Currículos) deste edital. 

 

9. DO BOLSISTA SELECIONADO E SEUS COMPROMISSOS 

a) Possuir conta bancária no Banco do Brasil (conta corrente, registro ou universitária); 

b) Apresentar perfil compatível com as atividades previstas e bom desempenho acadêmico; 

c) Dedicar-se às atividades acadêmicas e de pesquisa; 

d) Cumprir integralmente as atividades previstas no plano de trabalho aprovado, relativas ao 

projeto de pesquisa; 

http://www.patria.org.br/
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e) Não poderá trocar de orientador durante a vigência da bolsa, salvo por impossibilidade do 

próprio orientador; 

f) Comprometer-se a executar o plano de atividades aprovado sob a orientação do (a) 

Pesquisador (a) com dedicação de 20 horas/semanais; 

g) Entregar o Termo de Compromisso; sob pena de não ser contemplado com a bolsa o 

candidato que não cumprir tais compromissos; 

h) Fazer referência a sua condição de bolsista Fundação PATRIA nas publicações e trabalhos 

apresentados; 

i) Ler e estar ciente dos termos deste edital e da Norma de Concessão de Bolsas da 

Fundação PATRIA; 

j) Apresentar obrigatoriamente os resultados alcançados no desenvolvimento do plano de 

trabalho através de Relatório Técnico Parcial (até junho de 2022 para bolsistas de mestrado e 

até dezembro de 2022 para bolsista de doutorado), Relatório Técnico Final (até abril de 2023 

para bolsistas de mestrado e até abril de 2024 para bolsista de doutorado); 

k)  Não ser parte e/ou investigado em nenhum processo penal e/ou contra a administração 

pública (Lei Nº 12.846/2013 – Lei Anticorrupção). 

A inobservância das cláusulas citadas acima, e/ou se praticada qualquer fraude pelo (a) 

beneficiário, implicará(ão) no cancelamento da bolsa, com a restituição integral e imediata dos 

recursos, acarretando ainda, a impossibilidade de receber quaisquer benefícios por parte da 

Fundação PATRIA. 

 

10. BENEFÍCIOS DAS BOLSAS 

a) O valor da bolsa é repassado diretamente ao bolsista, mediante depósito mensal em conta 

bancária do Banco do Brasil; 

b) É vedado o pagamento de bolsas em caráter retroativo; 

c) É vedada a divisão da bolsa, pois é pessoal e indivisível; 

d) É vedada a transferência de valores entre bolsistas; 

e) É de inteira responsabilidade do bolsista, a abertura de conta corrente e a informação 

correta dos respectivos dados bancários, em tempo hábil, para a efetivação dos depósitos 

mensais; 

f) O início das atividades dos bolsistas contemplados só será autorizado após o envio do 

Termo de Compromisso do Bolsista - Anexo VI, Termo de Compromisso Instituição – Anexo 

VII, Planilha de Cadastro de Bolsistas devidamente preenchida – Anexo VIII e documentação 

que constante no Anexo V no prazo de 5 (cinco) dias corridos após a divulgação do resultado 

final para o endereço rhpatria@patria.org.br ; 

g) As bolsas serão implementadas a partir de junho de 2021, condicionada à liberação dos 

recursos orçamentários disponibilizados no Convênio 4500020006 Eletronuclear x AMAZUL 

e Fundação PATRIA. 

 

11. CANCELAMENTO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE BOLSISTA 

Excepcionalmente será permitida apenas uma substituição e/ou cancelamento do aluno bolsista 

no prazo de até seis meses após a primeira implementação da bolsa para o mestrado e de até 

doze meses para o doutorado.  

O professor/orientador poderá autorizar o cancelamento e/ou substituição do aluno bolsista que 

tenha interrompido o curso, que tenha desistido ou sido desligado, que não tenha apresentado 

desempenho acadêmico satisfatório ou por outra razão fundamentada, desde que seja mantido 

http://www.patria.org.br/
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o programa de trabalho conforme proposto originalmente e não acarrete prejuízos para a 

execução do projeto de pesquisa. 

12. CRONOGRAMA E PRAZOS 

 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) É vedado a qualquer membro da Comissão de Seleção de Bolsistas julgar propostas de 

trabalho em que haja interesse direto ou indireto seu; ou em que esteja participando da equipe 

do projeto seu cônjuge, companheiro (a) ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na 

colateral, até o terceiro grau; ou ainda esteja litigando judicial ou administrativamente com 

qualquer membro da equipe do projeto ou seus respectivos cônjuges ou companheiros (as); 

b) Após implementação de bolsa através do presente edital, qualquer alteração na proposta de 

trabalho estará sujeita à reavaliação pela Comissão de Seleção de Bolsistas, reservando a 

Fundação PATRIA o direito de cancelar a concessão da bolsa. Não será aceita alteração de 

orientador, exceto em caso de impedimento por motivo de força maior; 

c) A Norma de Concessão de Bolsas, ou outra que vier a substituí-la, bem como os 

formulários e anexos mencionados são partes integrantes deste Edital; 

d) O candidato deve considerar em seu projeto de pesquisa a exequibilidade física, financeira 

e administrativa do programa a ser conduzido incluindo características e condições de acesso 

aos locais radiologicamente controlados; 

e) Em caso de dúvidas enviar e-mail ao endereço eletrônico: bolsas@patria.org.br; 

f) Casos omissos serão decididos pelo Comissão de Seleção de Bolsistas; e 

g) Este edital será publicado de forma resumida no Diário Oficial da União e divulgado de 

forma completa no site da Fundação PATRIA www.patria.org.br/publicidade. Além disso, a 

Fundação PATRIA poderá utilizar outros meios que considerar pertinentes para divulgar o 

edital junto às comunidades acadêmicas. 

Iperó, 29 de março de 2021. 

 

NEWTON CALVOSO PINTO HOMEM 

Diretor-Presidente 

Atividades Datas Observação 

Período de Inscrições 01/04/2021 a 30/04/2021 

www.patria.org.br/publicidade/bolsas 

ou 

bolsas@patria.org.br 

Período de Avaliação de 

Currículos 
05/04/2021 a 04/05/2021 Fundação PATRIA 

Resultado Preliminar 07/05/2021 www.patria.org.br/publicidade/bolsas  

Recursos Administrativos 10/05/2021 a 14/05/2021 bolsas@patria.org.br  

Resultado Final 17/05/2021 www.patria.org.br/publicidade/bolsas  

Entrega de Documentação de 

Bolsistas Selecionados 
18/05/2021 a 22/05/2021 rhpatria@patria.org.br  

Início/Término das atividades 
01/06/2021 a 30/05/2023 para Bolsistas de Mestrado; e 

01/06/2021 a 30/05/2024 para Bolsistas de Doutorado. 

Prazo para Substituição de 

Bolsistas 

Até 30/12/2021 para Bolsistas de Mestrado; e 

Até 01/06/2022 para Bolsistas de Doutorado. 

http://www.patria.org.br/
mailto:bolsas@patria.org.br
http://www.patria.org.br/
http://www.patria.org.br/publicidade/bolsas
mailto:bolsas@patria.org.br
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ANEXO I - FORMULÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

 ANEXO I 

FORMULÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 

Nome do Orientador: 

CPF: E-mail:  Telefone: 

Currículo Lattes (indicar link): 

 

Descrição Número 

Publicações em revistas indexadas (máx. 15 publicações)  

Publicações em revistas indexadas (máx. 30 publicações)  

Livros técnico-científicos publicados com ISBN (máx. 3)  

Projetos financiados por agências de fomento coordenados pelo orientador (máx. 3)  

Pedidos de registros de patentes/software requeridos junto ao INPI por intermédio de 

instituição de ensino superior ou de pesquisa (máx. 2) 
 

Orientações de Iniciação Científica concluídas (máx. 8)  

Orientações (e/ou coorientações) de Mestrado concluídas, sendo que, duas 

coorientações equivalem a uma orientação (máx. 7) 
 

Orientações (e/ou coorientações) de Doutorado concluídas, sendo que, duas 

coorientações equivalem a uma orientação (máx. 4) 
 

 

Discriminar os itens listados 
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ANEXO II 

ANEXO II - ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE TRABALHO 

 

 ANEXO II 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE TRABALHO 

Identificação 

Nome do Candidato: 

Instituição de ensino: 

Modalidade da bolsa:   (   ) MESTRADO              (   ) DOUTORADO 

Área de interesse (de acordo com o edital): 

Título da proposta de trabalho: 

Nome do Orientador: 

I - Introdução 

Fundamentação/Exposição do tema a ser estudado e sua relevância na área de interesse. 

II - Objetivos 

Objetivos e resultados esperados. 

III - Aspectos de Originalidade (Apenas Doutorado) 

Evidenciar a contribuição original do trabalho. 

IV - Justificativa 

Justificar a relevância desta proposta de trabalho. 

V - Metodologia 

Descrição de como o trabalho será desenvolvido para atingir os objetivos, incluindo um roteiro de trabalho. 

Descrição da infraestrutura disponível e necessária para atingir os objetivos propostos. 

VI - Cronograma de Atividades 

Cronograma preliminar das atividades que permita uma avaliação da sua adequação à proposta de trabalho. 

VII - Referências 

Artigos de periódicos, capítulos de livros, anais de Congressos, patentes, etc., devem estar necessariamente 

referenciados no texto da proposta de trabalho. 
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ANEXO III - MODELO DE CARTA DE ANUÊNCIA DA COORDENAÇÃO DE PÓS-

GRADUAÇÃO 

 

TIMBRE DA INSTITUIÇÃO 

 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

Declaro, para os devidos fins, que a proposta de trabalho <Título da Proposta> do aluno 

<Nome do Candidato>, sob orientação do <Nome do Orientador>, possui anuência da 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação <Nome do Curso>, do (a) <Nome da Instituição>, 

para a sua submissão no Edital da Fundação PATRIA para Concessão de Bolsas de Mestrado e 

Doutorado – 01/2021. 

 

<Local>, __ de __________ de _____. 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

<Coordenador da Pós-Graduação> 
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ANEXO IV - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

 ANEXO IV - Critérios de Avaliação 

PROJETO (50 pontos) 

MESTRADO 

Itens de Avaliação 
Pontuação e 

Peso 

Pontuação 

Máx. 

Organização da proposta de trabalho   

Clareza nas descrições   

Objetivos; fundamentação; justificativas; resultados esperados   

A relevância da proposta de trabalho para o desenvolvimento 

da área nuclear no Brasil 
  

Relevância científica/tecnológica da proposta de trabalho   

Enquadramento da proposta de trabalho em uma das áreas de 

interesse listadas no item 1 deste edital 
  

Viabilidade técnica e disponibilidade de infraestrutura para 

execução da proposta de trabalho 
  

Detalhamento e adequação do cronograma à proposta de 

trabalho 
  

 

PROJETO (50 pontos) 

DOUTORADO 

Itens de Avaliação 
Pontuação e 

Peso 

Pontuação 

Máx. 

Aspectos de originalidade da proposta de trabalho   

Organização da proposta de trabalho   

Clareza nas descrições   

Objetivos; fundamentação; justificativas; resultados esperados   

A relevância da proposta de trabalho para o desenvolvimento 

da área nuclear no Brasil 
  

Relevância científica/tecnológica da proposta de trabalho   

Enquadramento da proposta de trabalho em uma das áreas de 

interesse listadas no item 1 deste edital 
  

Viabilidade técnica e disponibilidade de infraestrutura para 

execução da proposta de trabalho 
  

Detalhamento e adequação do cronograma à proposta de 

trabalho 
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CURRÍCULO DO ORIENTADOR (30 pontos) 

Itens de Avaliação Pontuação e 

Peso 

Pontuação 

Máx. 

Publicações em revistas indexadas (máx. 15 

publicações) 
  

Publicações em revistas indexadas (máx. 30 

publicações) 
  

Livros técnico-científicos publicados com ISBN 

(máx. 3) 
  

Projetos financiados por agências de fomento 

coordenados pelo orientador (máx. 3) 
  

Pedidos de registros de patentes/software requeridos 

junto ao INPI por intermédio de instituição de ensino 

superior ou de pesquisa (máx. 2) 

  

Orientações de Iniciação Científica concluídas (máx. 

8) 
  

Orientações (e/ou co-orientações) de Mestrado 

concluídas, sendo que, duas co-orientações 

equivalem a uma orientação (máx. 7) 

  

Orientações (e/ou co-orientações) de Doutorado 

concluídas, sendo que, duas co-orientações 

equivalem a uma orientação (máx. 4) 

  

Publicações em revistas indexadas (máx. 15 

publicações) 
  

 

 

BOLSISTA (20 pontos) 

Itens de Avaliação 
Pontuação e 

Peso 

Pontuação 

Máx. 

Currículo Lattes   

Histórico escolar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.patria.org.br/


(Continuação do Edital no 001/2021 de Fundação PATRIA.---------------------------------------) 

(--------------------------------------------------------------------------------------------------------------) 

Fundação PATRIA - Rua José Antônio Scaciota, nº 165 - Portal do Cedro - 18560-000 - Iperó - SP 

Telefones: (15) 3266-4411/3701 - www.patria.org.br 

12 de 19 

ANEXO V - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CONCESSÃO DE BOLSAS 

DE MESTRADO E/OU DOUTORADO 

 

 ANEXO V 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CONCESSÃO DE BOLSAS 

DE MESTRADO E/OU DOUTORADO 

ALUNO 

No caso de brasileiros: Cópia de documento de identidade válido e certidão de quitação eleitoral (acessível na 

página do Tribunal Superior Eleitoral www.tse.jus.br); 

No caso de estrangeiros: Cópia do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) válido; 

CPF; 

Uma (1) foto 3x4 recente; 

Comprovante de conta corrente no Banco do Brasil; 

Cópia - CPF; 

Cópia - Carteira de motorista; 

Cópia - Comprovante de endereço; 

Cópia - Título de eleitor; 

Cópia - Certidão de nascimento ou casamento; 

Cópia - Certificado de reservista; 

Cópia - Certificados de escolares (todos); 

Planilha de Cadastro de Bolsistas da Fundação PATRIA; - ANEXO VIII;  

Termo de Compromisso para Utilização de Bolsa de Estudo – ANEXO VI; 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Ofício/Memorando dirigido à Comissão de Seleção de Bolsistas, assinado pelo coordenador de pós-graduação, 

encaminhando a seguinte documentação: 

1-Declaração de que o aluno está regularmente matriculado no curso, informando sua data de matrícula; 

2-Termo de Compromisso de Concessão de Bolsa de Estudo – ANEXO VII 

 

CONTATO: 

Telefone: (15) 32664411 

E-mail para envio da documentação: rh@patria.org.br  
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ANEXO VI - TERMO DE COMPROMISSO - BOLSISTA 

 

 ANEXO VI 

TERMO DE COMPROMISSO - BOLSISTA 

(Em conformidade com a Instrução Normativa nº 3 de 12/agosto/2015 – Concessão de Bolsas 

a estudantes por fundação de apoio, nos projetos de ensino, de pesquisa, de extensão e de 

inovação tecnológica, no âmbito da Lei nº 10.973/2004 e art. 4ºb da Lei nº 8958/1994 e suas 

alterações posteriores). 

 

 

 

 DADOS DO BOLSITA 

Nome:   

  

CPF nº:   RG nº:  

  

Nacionalidade:  Dados Bancários:  

 

  

Estado civil:   Profissão:  

  

Filiação 

Pai:  

Mãe:  

  

Endereço residencial:  

  

Cidade:  Estado:  

  

CEP:  

  

Tel.:  

Cel.:  

E-mail:  

 

DADOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO/CURSO 

Modalidades:   Bolsa de Projeto de ensino   Bolsa de Projeto de Pesquisa 

  Bolsa de Extensão   Bolsa de Projeto de Inovação Tecnológica 

Cursos:     Mestrado   Doutorado         

http://www.patria.org.br/
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Nome Instituição de Ensino:  

  

 Curso:  

  

 Nº da matrícula: 

  

 

DADOS DO COORDENADOR DO PROJETO 

Nome servidor:  

  

CPF nº:  RG nº:  

  

Estado civil: C  Profissão:  

  

Filiação 

Pai:  

Mãe:  

  

Titularidade acadêmica:  

 

Nacionalidade:  

Lotação  

 

Matrícula:  

Endereço residencial:  

  

Cidade:  Estado:  

  

CEP:  

  

Tel.:  

Cel.:  

E-mail:  

 

DADOS DA FUNDAÇÃO DE APOIO 

Nome: Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências – FUNDAÇÃO 

PATRIA  

  

Endereço sede: Rua José Antônio Scaciota, 165 – Portal do Cedro – Iperó – SP.  

  

CNPJ: 71.558.068/0001-39  

  

Por meio do presente instrumento particular, as Partes supramencionadas firmam os Termos de 

Compromisso e Concessão de Bolsa de Pesquisa, nos seguintes termos: 

 

1 – O BOLSISTA estará vinculado ao Convênio de Inovação Tecnológica “Pesquisa e 

desenvolvimento para o processo de extensão de vida útil do reator da Usina Nuclear de Angra 
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1”, assinado em 08/08/2019, prazo de 60 (sessenta) meses, celebrado entre a Eletrobrás 

Termonuclear S.A – Eletronuclear, Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A – AMAZUL, 

com a participação da fundação de apoio Fundação PATRIA. 

 

2 – A Fundação PATRIA concederá ao BOLSISTA, a bolsa na modalidade de Pesquisa, 

vinculado ao projeto mencionado no item 1, no qual as atividades estão definidas no Plano de 

Trabalho do respectivo instrumento. 

 

3 – A bolsa que trata o item 2, está de acordo com a Lei nº 8.958/1994 e/ou Lei nº 10.973/2004 

e alterações posteriores, bem como está de acordo com a Norma de Concessão de Bolsas da 

Fundação PATRIA, e consistirá, no repasse, por parte da Fundação PATRIA, mediante 

depósito em conta corrente xxxx, agência xxxx, do Banco Brasil, da quantia de R$ xxxx (xxxx), 

mensalmente, a partir da data da assinatura do presente Termo, em favor do BOLSISTA. 

 

4 – A duração da bolsa é de xx (xxxx) meses a partir da data da assinatura deste Termo, e, o 

pagamento está condicionado aos recursos financeiros provenientes do respectivo acordo, ou 

contrato ou convênio. 

 

5 – O BOLSISTA obriga-se a: 

a) Conhecer e cumprir o disposto na Norma de Concessão de Bolsas da Fundação PATRIA 

de bolsas à estudantes e; 

b) Cumprir a carga horária e executar as atividades a ele designadas, nos termos e nos prazos, 

conforme previstas no Plano de Trabalho do Projeto a que esteja vinculado; 

c) Seguir a orientação e supervisão do Coordenador do Projeto; 

d) Apresentar relatórios parciais/finais ao Coordenador do Projeto sempre que solicitado; 

e) Apresentar ao Coordenador do Projeto, quando for o caso, com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, proposta de seu desligamento do Projeto a que esteja vinculado; 

f) Cumprir as regras, normas e procedimentos internos da Eletrobrás Termonuclear S.A – 

Eletronuclear e da fundação de apoio Fundação PATRIA; e 

g) Permitir o acompanhamento e fiscalização de suas atividades por parte do Coordenador do 

Projeto, sob pena de suspensão da bolsa aqui concedida. 

 

6 – A bolsa poderá ser rescindida pela fundação de apoio Fundação PATRIA, em acordo com 

o Coordenador do Projeto, mediante aviso prévio de 15 (quinze) dias: 

a) Caso o BOLSISTA não cumpra suas obrigações previstas no presente termo; 

b) Pelo cancelamento ou rescisão do acordo ou contrato ou convênio a que o bolsista esteja 

vinculado, ou 

c) Por qualquer outro motivo, desde que o faça apresentando os fundamentos de sua decisão. 

 

6.1 – Caso exista fraude e/ou irregularidades ou desenvolvimento das atividades por parte do 

bolsista, em qualquer etapa do projeto, a Fundação PATRIA cancelará imediatamente a bolsa 

concedida, devendo o bolsista restituir a TOTALIDADE dos valores recebidos pela Fundação, 

sem prejuízos de perdas e danos. 
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 7 – A bolsa poderá ser suspensa ou cancelada a pedido do bolsista ou do Coordenador do 
Projeto. 

 

8 – O presente Termo de Compromisso será rescindido, automaticamente, caso o bolsista se 
desligue do Projeto objeto do acordo, contrato ou convênio a que está vinculado. 

 

9 – A propriedade intelectual dos resultados do Projeto pertence à Eletrobrás Termonuclear S.A 
– Eletronuclear ou conforme estabelecido no contrato, convênio ou acordo. 

 

10 – Fica eleito o foro da cidade da Unidade Executora ou da Fundação de Apoio, para dirimir 
quaisquer controvérsias que o presente termo possa suscitar. 

 

LOCAL E DATA DE ASSINATURA 

 

xxxxx, xx de xxxxxx de 2021 

  

 

 

___________________________ 

 

 

_____________________________ 

Eletrobrás Termonuclear S.A – Eletronuclear 
Assinatura/Carimbo 

          Coordenador do Projeto 

 

 

 

___________________________ 

 

 

_____________________________ 

Fundação PATRIA 

Diretor Executivo 

 

Bolsista 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHA 

CPF.: _________________________ 

 

TESTEMUNHA 

CPF.: _________________________ 
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ANEXO VII - TERMO DE COMPROMISSO - INSTITUIÇÃO 

 

 ANEXO VII 

TERMO DE COMPROMISSO - INSTITUIÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome da Instituição Solicitante da Bolsa: 

Nome do Programa de Pós-Graduação: 

Nome do Coordenador do Programa de Pós-graduação: 

Nome do Orientador do Bolsista: 

Nome do Bolsista: 

Modalidade da bolsa: (  ) Mestrado  (  ) Doutorado 

Através do presente termo, nós, abaixo assinados, comprometemo-nos a: 

a) Encaminhar à Fundação PATRIA, dentro dos prazos estabelecidos, relatório de 
acompanhamento e avaliação do bolsista, conforme formulário específico, de acordo a Norma 
de Concessão de Bolsas), ou outra que vier a substituí-la; 
b) Manter sob guarda deste Programa de Pós-graduação os relatórios anuais do bolsista, 
até a conclusão do curso; 
c) Comunicar à Fundação PATRIA, no prazo de 30 dias, qualquer alteração ocorrida nas 
informações prestadas no momento da concessão da Bolsa de Estudo, inclusive quanto à 
proposta de trabalho e/ou orientador, para avaliação pelo Comissão de Seleção de Bolsistas; 
d) Comunicar imediatamente à Fundação PATRIA a ocorrência da defesa da dissertação 
ou tese, evento que encerra o direito à percepção da bolsa de estudo; 
e) Encaminhar à Fundação PATRIA toda a documentação solicitada com referência à 
Bolsa de Estudo concedida a essa Instituição; 
f) Assegurar que a proposta de trabalho será desenvolvida respeitando a legislação 
brasileira quanto a licenças e autorizações pertinentes, como por exemplo de comitê de ética na 
pesquisa/biossegurança, comitê de ética para uso de animais na pesquisa, autorização para uso 
de material radioativo e outras. 
g) No caso de substituição do coordenador do Programa de Pós-Graduação, comunicar 
formalmente ao novo coordenador os compromissos assumidos com a Fundação PATRIA. 

Declaramos que este projeto conta com as autorizações necessárias para sua implementação 
nesta instituição e que a infraestrutura necessária à sua execução está disponível e em condições 
operacionais. 

Declaramos expressamente conhecer e concordar, para todos os efeitos e consequências de 
direito, com a Norma de Concessão de Bolsas), ou outra que vier a substituí-la e assumimos o 
compromisso de cumpri-la. 

Coordenador de Pós Graduação     Orientador 

(assinatura e carimbo)    (assinatura e carimbo) 
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ANEXO VIII - PLANILHA DE CADASTRO DE BOLSISTAS  

 

 
ANEXO VIII 

PLANILHA DE CADASTRO DE BOLSISTAS  

FUNDAÇÃO PATRIA       

Nome Bolsista:  

Endereço:  

Bairro:                              CEP:                                      Cidade:  

Telefone:                                           E-mail: 

Data de Nasc:                                            

RG:                            Data de Emissão:                       CPF:  

Sexo:                     Grau Instrução:  

Título Eleitor:                          Zona:            Seção:       
Cert. Militar R.A Nº:            

Estado Civil:            

Carteira De Habilitação Nº:   
Cat. Habilitação:                             Validade:                   Data 1ª Habilitação:                       Data De 
Emissão: 

Nome Do Pai:  

Nome Da Mãe:  

Data De Admissão:  
Cargo:  

Bolsa R$  

Possui Conta No Banco Brasil  (      )   Sim     Ou    (      )  Não 
Dados Bancários: 
Banco ___________ 
Agência Nº ___________C/C Nº ______________________ 

 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 

 

_____________________________________ 
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ANEXO IX- DECLARAÇÃO 

 

Declaração de Não Possuir Vínculo Empregatício ou Outra Modalidade de Bolsa 

 

 

 

Eu,    ,    portador    
do RG:  e CPF:    , 
matriculado regularmente no curso   ________,da 
inst i tuição____________________________________, declaro para os devidos fins não 
possuir qualquer vínculo empregatício ou usufruir de qualquer outra modalidade de bolsa 
acadêmica durante o período de vigência da bolsa pleiteada a partir do Edital 
01/2021/Fundação PATRIA. Declaro ainda que estou ciente de que o não cumprimento deste 
termo implica no cancelamento da bolsa concedida. 

 

 

Local e data:  ,  de  de  . 

 

 

 

 

Assinatura do Bolsista 

 

 




