
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Edital Nº 1/2022 - BLV-DG/CBLV/RTR/IFMT

Seleção de candidatos a bolsa do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos -
PPGCTA

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos do Instituto Federal de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições e, tendo em vista o que dispõe as normativas de concessão de bolsas:

R E S O L V E:

Abrir inscrições para a concessão de 03 (três) cotas de bolsas destinadas aos alunos do Programa de Pós-Graduação
em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Com cadastro de reserva de novas bolsas, pois à medida que surgirem novas
bolsas, os candidatos classificados serão convocados obedecendo à ordem de classificação, dentro da vigência deste
Edital.

1. DOS PRÉ-REQUISITOS

O aluno deverá preencher os requisitos básicos:

1.1. Ser aluno regularmente matriculado no IFMT no Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de
Alimentos;

1.2. Não possuir vínculo empregatício ou contrato temporário de trabalho;

1.3. Se dedicar integralmente as atividades de pesquisa do PPGCTA/IFMT.

2. DAS INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser realizadas no período de 08 a 12 de setembro de 2022, pelo e-mail
mesalimentos.blv@ifmt.edu.br:

2.1 Encaminhar o formulário de inscrição (Anexo I) preenchido e assinado na Secretaria do Programa.

2.2 Entregar termo de responsabilidade de não possuir vínculo empregatício ou contrato temporário de trabalho
(ANEXO I);

2.3 Entregar termo de compromisso em se dedicar integralmente as atividades de pesquisa do PPGCTA-IFMT
(ANEXO II).

2.4 É vedado ao aluno o acúmulo de bolsas.

3. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS BOLSISTAS

3.1 Serão contemplados os candidatos que ingressaram por processo seletivo edital 109/2020 e que obtiverem maior
número de pontos, observado a vigência do edital, o limite máximo de bolsas deste programa e as exigências
estabelecidas pelo órgão fomentador (CAPES) para a bolsa modalidade Demanda Social (DS).

3.2 Para efeito deste edital, serão contemplados em primeiro momento, discentes da turma de 2021 e em seguida os
discentes da turma de 2022.

4. SELEÇÃO DOS BOLSISTAS



4.1 A seleção dos bolsistas será realizada pela comissão designada pelo Colegiado do Curso de Pós-Graduação,
mediante o número de cotas disponíveis.

5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
5.1 O resultado será divulgado no dia 14 de setembro de 2021

6. PAGAMENTO DAS BOLSAS

6.1. O início da concessão será a partir de setembro/2022.

6.2. O pagamento aos bolsistas será processado mensalmente pela CAPES.

6.3. O início do pagamento da bolsa dar-se-á somente após o(a) aluno(a) assinar o Termo de Compromisso e
Responsabilidade para Concessão de Bolsas e o Formulário de Cadastramento de bolsistas/CAPES.

6.4. O pagamento será efetuado, diretamente ao bolsista, mediante depósito em sua conta bancária.

7. OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA

A concessão de bolsa pressupõe que o candidato assuma perante o IFMT as seguintes obrigações:

7.1 Fornecer à PPGCTA informações fidedignas sobre bolsas de formação que tenha recebido anteriormente de
agências fomentadoras;

7.2 Assinar o termo de compromisso (Anexo II);

7.3 Frequentar regularmente o curso, na perspectiva da não interrupção por trancamento de matrícula, visando
obtenção do diploma de MESTRE no tempo previsto;

7.4 Cumprir os prazos e orientações estabelecidas pelo orientador;

7.5 Apresentar à PPGCTA, até 30 (trinta) dias após o vencimento do semestre acadêmico, o Relatório Semestral das
disciplinas cursadas e respectivos rendimentos, destacando as etapas já concluídas do seu curso, a programação
fixada para o período subsequente;

7.6 Dedica vinte horas (20hs) semanais ao PPGCTA em atividades relacionadas aos projetos desenvolvidos pela
instituição.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 As disposições regulamentares para a realização da presente seleção constam do Regimento Interno do Programa.

8.2 Ao PPGCTA é resguardado o direito de, a qualquer momento, solicitar informações ou documentos adicionais que
julgar necessário.

8.3 Em caso de vacância das bolsas em andamento serão chamados os candidatos aprovados, em ordem de sua
classificação, para o preenchimento das mesmas durante a vigência deste edital.

8.4 Este edital terá vigência até 15/09/2024

8.5 É de inteira responsabilidade do bolsista, manter seu endereço eletrônico e postal atualizados junto à PPGCTA para
fins de correspondência bem como seu currículo Lattes atualizado.

8.6 O aluno bolsista deve, OBRIGATORIAMENTE, divulgar o órgão fomentador de bolsa que percebe em trabalhos
divulgados em eventos científicos.

Cuiabá, 06 de agosto de 2022.
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