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EDITAL PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS – 2021 

 
I) O presente edital visa a concessão de TRÊS BOLSAS DE ESTUDOS DE MESTRADO e à 

elaboração de LISTA DE ESPERA DE BOLSAS DE ESTUDO DE MESTRADO E DOUTORADO 
concedidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
– cota do Programa. 

 
II) As/os estudantes que desejarem concorrer às bolsas de estudos de que trata o item 

anterior deverão acessar o formulário eletrônico (Google Forms) correspondente ao seu 
nível (mestrado ou doutorado) pelos links a seguir para informar seus dados acadêmicos 
e enviar seu projeto de pesquisa da pós-graduação: 

 
MESTRADO: https://forms.gle/vhH3Saev5sMvnRDeA 

 
DOUTORADO: https://forms.gle/NDtH2rsKMFyCPrvp8 

 
III) O prazo para concorrer às bolsas de que trata o item I deste edital se encerra às 12h00 

do dia 05 de agosto de 2021. 
 

IV) Não serão aceitas inscrições por outros meios e/ou fora do período estabelecido acima. 
 

V) Os critérios para a concessão das referidas bolsas levarão em consideração o mérito 
acadêmico e os aspectos relativos à inclusão social mencionados a seguir. 

 
VI) As/os estudantes que obtiverem as maiores pontuações neste processo de avaliação 

serão classificadas/os para fins de recebimento das bolsas de estudo do Programa, 
quando disponíveis.  

 
VII) A avaliação dos projetos de pesquisa resultará na atribuição de até 20,0 pontos, 

referentes aos itens a seguir: 
 

1. Clareza e adequação dos objetivos gerais e específicos e coerência do(s) objetivo(s) em 
relação ao problema (até 5,0 pontos); 

2. Coerência e qualidade da revisão teórica e conceitual relacionadas ao tema (até 5,0 pontos); 
3. Objetividade e pertinência da metodologia de pesquisa, assim como seu planejamento 

(adequação aos objetivos gerais e específicos e ao tempo previsto para execução do 
projeto). Coerência e pertinência dos instrumentos de análise (fontes de informação, 
técnicas, programas) (até 5,0 pontos); 

4. Apresentação formal: redação, ortografia, gramática, citações, bibliografia, tabelas, gráficos, 
figuras e mapas (até 5,0 pontos). 

  
VIII) Os projetos de pesquisa serão enviados para duas/dois docentes credenciadas/os no 

Programa (compondo, assim, a Comissão Temporária de Bolsas do Programa) que não 
tenham vínculo com a orientação ou coorientação dos respectivos projetos. Havendo 



discrepância de 2,0 ou mais pontos entre as duas avaliações, o projeto será submetido a 
uma/um terceira/o docente e a nota discrepante será descartada. 

 
IX) Além da pontuação obtida no projeto de pesquisa, serão levados em consideração, a 

título de inclusão social, os aspectos a seguir. Para cada um desses aspectos, cada 
candidata/o poderá receber até 1,0 ponto adicional: 

 
a) Candidatas/os negras/os e indígenas; 
b) Mulheres e transexuais; 
c) Pais e mães com filhos dependentes; 
d) Tempo de vínculo com o programa – 0,3 a 1,0 ponto (um semestre: 0,3; dois semestres: 0,5; 

três semestres: 0,8; quatro ou mais semestres: 1,0) 
 

X) O critério a ser usado para desempate, se necessário, será o de idade, ou seja, a/o 
candidata/o de maior idade terá preferência para o recebimento da bolsa. 

 
XI) As/os candidatos que não foram contempladas/os pelas bolsas disponíveis no momento 

comporão uma lista de espera separada por nível (mestrado e doutorado) e organizada 
por ordem decrescente de nota, e poderão receber bolsas em caso de disponibilidade, 
de acordo com o nível da/o estudante. 

 
XII) A classificação estabelecida por este edital perderá sua validade quando da publicação 

de um novo edital para concessão de bolsas de estudo. 
 

XIII) A Comissão reserva a si o direito de convocar a/o candidata/o, caso haja algum 
esclarecimento que se faça necessário em relação ao projeto apresentado. 

 
XIV) Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Temporária de Bolsas do Programa. 

 
 


