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1. INFORMAÇÕES GERAIS

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Turismo (PPGTUR) da

Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP)

faz saber que estão abertas as inscrições para o processo de seleção para bolsas de

Demanda Social da CAPES – Cota do Programa em nível de mestrado. O presente

edital tem como objetivo elaborar listas classificatórias dos candidatos para atribuição de

bolsas quando disponíveis.

2. DOS REQUISITOS

2.1. Poderão se inscrever discentes devidamente matriculados no curso de mestrado do

PPGTUR, que tenham realizado a Preparação Pedagógica (PAE) ou que tenham data

limite para depósito da dissertação ou tese posterior a 31/12/2022. As bolsas são de

demanda social e os candidatos não deverão ter vínculo empregatício ou outras fontes

de renda (com exceção de programas de Benefícios Sociais Governamentais) no

momento da concessão da bolsa.

2.2. Não serão aceitas inscrições de alunos 1) aposentados; 2) que sejam sócios de



empresas com CNPJ ativo e em funcionamento; 3) que tenham registro ativo como

Microempresário Individual (MEI); 4) alunos regulares que já usufruem ou usufruíram, a

qualquer tempo, de bolsa no nível de mestrado de outras agências por mais de seis

meses.

2.3. Poderá ser aceita a inscrição de aluno(a) que possua vínculo empregatício, porém,

caso seja contemplado(a), no momento da assinatura do termo de compromisso de

recebimento da bolsa o(a) aluno(a) deverá comprovar a não existência do vínculo.

3. DA BOLSA

3.1. A bolsa será concedida pelo prazo máximo de doze meses, podendo ser renovada,

a critério da CCP, anualmente até atingir o limite de 24 (vinte e quatro) meses.

3.2. A critério da CCP, as bolsas poderão ser canceladas antes do prazo máximo de

vigência.

3.3. A lista classificatória resultante deste edital tem validade até o dia 31 de julho de

2022. A critério da Comissão Coordenadora de Programa do PPGTUR, a validade

poderá ser prorrogada por até seis (6) meses.

4. DA INSCRIÇÃO

4.1. O presente edital tem o seguinte calendário:

Inscrições - de 25 de fevereiro até às 17h do dia 07 de março de 2022.

Resultado - 10 de março.

Recebimento de pedidos de reconsideração - 10 de março até às 17h do dia 11 de

março.



Resultado final - 15 de março de 2022.

4.2. As inscrições deverão ser enviadas somente por e-mail para o endereço

turismo-each@usp.br. Somente serão aceitas inscrições com toda a documentação

obrigatória entregue. Comprovantes alternativos poderão ser analisados pela comissão

de bolsas.

4.3. O email de inscrição deverá ter como assunto a expressão “BOLSA DEMANDA

SOCIAL CAPES-2022” seguida pelo nome do(a) aluno(a). Anexado ao e-mail deverá

constar SOMENTE UM arquivo em formato PDF com os seguintes documentos nesta

ordem:

1) Declaração assinada e datada informando que não se enquadra em nenhuma das

condições excludentes dispostas no item 2 deste edital. (Item obrigatório).

2) Justificativa circunstanciada elencando os motivos acadêmicos e socioeconômicos

pelos quais o(a) aluno(a) considera que necessita da bolsa. (Item obrigatório).

3) Declaração de concordância do(a) orientador(a) sobre o pedido de bolsa. (Item

obrigatório).

4) “Ficha do Aluno” do Sistema Janus (caso não possua cadastro no Sistema Janus,

substituir a “Ficha do Aluno” pelo comprovante de matrícula no PPGTUR). (Item

obrigatório).

5) Cópia do Currículo Lattes. (Item obrigatório).

6) Cópia de documentos que comprovem que recebeu ou recebe benefícios dos

programas sociais governamentais nos últimos 12 meses (ex. Bolsa Família; Benefício

de Prestação Continuada, Auxílio Emergencial, etc.) (Se recebe ou recebeu 1 ponto; se

não recebe nem recebeu zero ponto). (Item não obrigatório).

7) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) (página de identificação e

página de último vínculo empregatício e/ou do vínculo atual). (Se não possuir vínculo

empregatício 1 ponto; se possuir vínculo empregatício ou se não apresentar documento

zero ponto). (Item não obrigatório).

8) Documento que comprove que reside em imóvel alugado (apresentar cópia do
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contrato de aluguel em nome próprio ou do responsável). (1 ponto se vive em imóvel

alugado; 0 ponto se vive em imóvel próprio da família ou se não apresentar documento).

(Item não obrigatório).

9) Histórico escolar do Ensino Superior. (1 ponto se cursou integralmente público; 0,75

se cursou maior parte em público; 0,50 se cursou particular com bolsa integral ou

parcial; zero se cursou integralmente particular ou se não apresentar documento). (Item

não obrigatório).

10) Documento que informe e comprove a Renda Familiar Per Capita. Anexar (A) cópia

da última declaração de imposto de renda próprio (caso não seja dependente) ou do

declarante (caso seja dependente) ou Declaração de Isento do Imposto de Renda

Pessoa Física; (B) cópia da última declaração de imposto de renda do locatário, caso

apresente contrato de locação do imóvel de residência em nome de outra pessoa. A

base de análise deste item será o salário mínimo nacional vigente à época. (1 ponto se a

renda per capita é igual ou menor que um salário mínimo; 0,75 se é igual ou menor que

dois salários mínimos; 0,50 se é igual ou menor que 3 salários mínimos; 0,25 se é igual

ou menor que quatro salários mínimos; zero se é igual ou maior que 4 salários mínimos

ou se não apresentar documento). (Item não obrigatório).

11) “Anexo I - Resumo da documentação e pontuação” deste edital preenchido. (Item

obrigatório).

5. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO

5.1. As candidaturas serão analisadas pela Comissão de Bolsas do PPGTUR com

aprovação da CCP, através da análise da documentação enviada.

5.2. Os candidatos serão classificados a partir da soma das notas normalizadas dos

critérios A e B. A nota normalizada de cada critério é igual a: (Nota do candidato - Nota

média dos candidatos) ÷ Desvio-padrão das notas dos candidatos.



Critério (A): desempenho acadêmico (documentos 4 e 5 do item 4.3) e;

Critério (B): condição socioeconômica (documentos 6 a 10 do item 4.3).

5.3 O critério A será calculado de acordo com o valor final de NA, sendo NA = M + C +

P/Q, onde:

M é a média das notas correspondentes aos conceitos obtidos nas disciplinas

concluídas como discente do PPGTUR (os conceitos obtidos pelos discentes nas

disciplinas serão convertidos em notas da seguinte forma: A=10 pontos; B=8 pontos;

C=6 pontos; R=0 ponto).

C é igual a 0,025 pontos por crédito obtido até a data de submissão da candidatura.

P é a soma de pontos referentes aos artigos sobre temas pertinentes às linhas de

pesquisa do PPGTUR já publicados em periódicos científicos desde a data de matrícula

no PPGTUR (Q=150 para discentes de mestrado). A pontuação referente aos artigos

será calculada conforme o estrato da revista científica definido pelos critérios de

classificação vigentes Qualis/CAPES da área de Administração Pública e de Empresas,

Ciências Contábeis e Turismo. A pontuação de cada estrato será: A1=100, A2=80,

A3=70, A4=60, B1=50, B2=30, B3=20, B4=10.

5.4. O critério B será calculado de acordo com o valor final de NB, sendo

NB = OS + CT + RE + ES + RF

PS é a nota obtida no critério Benefícios Sociais Governamentais.

CT é a nota obtida do critério carteira de trabalho (existência ou não de vínculo

empregatício).

RE é a nota obtida no critério residência em imóvel alugado ou não.



ES é a nota obtida no critério Ensino Superior.

RF é a nota obtida no critério Renda Familiar Per Capita.

5.5. No caso de empate entre duas ou mais candidaturas o desempate será realizado

pelos seguintes critérios, utilizando-se o que ocorrer primeiro:

a) aquele(a) que tiver maior nota no critério A;

b) aquele(a) que tiver maior nota no critério B;

c) pelo maior somatório de pontos referentes aos artigos sobre temas pertinentes às

linhas de pesquisa do PPGTUR publicados ou aceitos para publicação em periódicos

científicos;

d) maior número de créditos já obtidos devidamente registrados na ficha do Janus;

e) pelo maior número de semestres concluídos no PPGTUR.

f) pela maior idade.

5.6. A divulgação dos resultados finais, em lista por ordem de classificação, será

realizada através do site da secretaria do Programa de Pós-Graduação em Turismo

(http://www5.each.usp.br/ppgtur).

5.7. Solicitações de reconsideração, com exposição de motivos, deverão ser enviadas

para o e-mail turismo-each@usp.br, no prazo estipulado neste edital. Tais solicitações

serão analisadas e julgadas pela CCP do PPGTUR.

6. CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA O RECEBIMENTO DA BOLSA

6.1 Os(as) alunos(as) que forem contemplados com bolsa ou tiverem a bolsa renovada

deverão atender rigorosamente aos requisitos exigidos pela CAPES (Portaria n. 76, de

14 de abril de 2010):

REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BOLSA
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Art. 9º. Exigir-se-á do pós-graduando, para concessão de bolsa de
estudos:

I - dedicação integral às atividades do programa de pós-graduação;

II - quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das
atividades profissionais e sem percepção de vencimentos;

III - comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante às
normas definidas pela instituição promotora do curso;

IV - não possuir qualquer relação de trabalho com a instituição
promotora do programa de Pós-Graduação;

V - realizar estágio de docência de acordo com o estabelecido no
art. 18 deste regulamento;

VI - não ser aluno em programa de residência médica;

VII - quando servidor público, somente os estáveis poderão ser
beneficiados com bolsas de mestrado e doutorado, conforme
disposto no art. 318 da Lei 11.907, de 02 de fevereiro de 2009;

VIII - os servidores públicos beneficiados com bolsas de mestrado
e doutorado deverão permanecer no exercício de suas funções,
após o seu retorno, por um período igual ao de afastamento
concedido (§ 4º, art. 96-A, acrescido pelo Art. 318 da Lei nº 11.907,
de 02 de fevereiro de 2009 que deu nova redação à Lei 8.112, de
11 de dezembro de 1990);

IX - ser classificado no processo seletivo especialmente instaurado
pela Instituição de Ensino Superior em que se realiza o curso;

X - fixar residência na cidade onde realiza o curso;



XI - não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade
de auxílio ou bolsa de outro programa da CAPES, de outra agência
de fomento pública, nacional ou internacional, ou empresa pública
ou privada, excetuando-se:

a) poderá ser admitido como bolsista de mestrado ou doutorado, o
pós-graduando que perceba remuneração bruta inferior ao valor da
bolsa da respectiva modalidade, decorrente de vínculo funcional
com a rede pública de ensino básico ou na área de saúde coletiva,
desde que liberado integralmente da atividade profissional e, nesse
último caso, esteja cursando a pós-graduação na respectiva área;

b) os bolsistas da CAPES, matriculados em programas de
pós-graduação no país, selecionados para atuarem como
professores substitutos nas instituições públicas de ensino
superior, com a devida anuência do seu orientador e autorização
da Comissão de Bolsas CAPES/DS do programa de
pós-graduação, terão preservadas as bolsas de estudo. No
entanto, aqueles que já se encontram atuando como professores
substitutos não poderão ser contemplados com bolsas do
Programa de Demanda Social;

c) conforme estabelecido pela Portaria Conjunta Nº. 1
Capes/CNPq, de 12/12/2007, os bolsistas CAPES, matriculados
em programas de pós-graduação no país, poderão receber bolsa
da Universidade Aberta do Brasil - UAB, quando atuarem como
tutores. Em relação aos demais agentes da UAB, não será
permitido o acúmulo dessas bolsas.

Parágrafo único. A inobservância pela IES dos requisitos deste
artigo acarretará a imediata interrupção dos repasses e a
restituição à CAPES dos recursos aplicados irregularmente, bem
como a retirada da bolsa utilizada indevidamente.

6. 2 Além das exigências da Portaria n. 76, de 14 de abril de 2010 da CAPES, para ter a

bolsa continuada ou renovada anualmente, o(a) aluno(a) deverá:



a) Apresentar à CCP, até um mês antes do término da bolsa, o relatório anual de

atividades acadêmicas desenvolvidas, com o aval do orientador;

b) Contribuir em atividades contínuas do PPGTUR atribuídas pela CCP, tal como

organização dos seminários de pesquisa e/ou outros eventos organizados no

âmbito da EACH-USP e/ou participações em colegiados e comissões da

EACH-USP como membro(a) titular ou suplente, entre outras atividades

desenvolvidas pelo programa;

c) Submeter pelo menos um artigo para periódico ou congresso científico por ano,

preferencialmente com o (a) orientador (a);

d) Obter aprovação no exame de qualificação na sua primeira realização; em caso

de reprovação, a bolsa será imediatamente cortada.

7. DA REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO

A revogação da concessão seguirá o que determina a Portaria da CAPES n. 76, de 14

de abril de 2010:

“Art. 13. Será revogada a concessão da bolsa CAPES, com a
conseqüente restituição de todos os valores de mensalidades e
demais benefícios, nos seguintes casos:

I - se apurada omissão de percepção de remuneração, quando
exigida;

II - se apresentada declaração falsa da inexistência de apoio de
qualquer natureza, por outra Agência;

III - se praticada qualquer fraude pelo bolsista, sem a qual a
concessão não teria ocorrido.



Parágrafo único. A não conclusão do curso acarretará a obrigação
de restituir os valores despendidos com a bolsa, salvo se motivada
por caso fortuito, força maior, circunstância alheia à sua vontade ou
doença grave devidamente comprovada. A avaliação dessas
situações fica condicionada à aprovação pela Diretoria Colegiada
da CAPES, em despacho fundamentado.”

8. DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

As informações prestadas quando da inscrição devem ser verdadeiras e são de inteira

responsabilidade do(a) candidato(a), que fica ciente de que qualquer falsa informação,

omissão ou erro implicará na sua exclusão do processo seletivo a qualquer tempo e na

devolução de qualquer benefício recebido.

9. CASOS OMISSOS
Eventuais casos omissos serão encaminhados à CCP do PPGTUR.

Edital aprovado ad referendum da CCP do PPGTUR em 24 de fevereiro de 2022.

Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Turismo



ANEXO I - Resumo da documentação e pontuação

Nome completo:

Número USP:

Data de ingresso no PPGTUR como aluno(a) regular:       ______/______/______

(    ) Mestrado   (      ) Doutorado

NOTAS/ITENS DO CRITÉRIO A

Média das notas correspondentes aos conceitos obtidos nas disciplinas concluídas

como discente do PPGTUR: ______________

Créditos obtidos até a data de submissão da candidatura: ______________

Soma de pontos referentes aos artigos sobre temas pertinentes às linhas de pesquisa

do PPGTUR já publicados em periódicos científicos desde a data de matrícula no

PPGTUR: ______________

NOTA/ITENS DO CRITÉRIO B

Recebeu ou recebe benefícios dos programas sociais governamentais nos últimos 12

meses?

(  ) Sim

(  ) Não

(  ) Não apresentou documento comprobatório

Possui vínculo empregatício?

(  ) Sim



(  ) Não

(  ) Não apresentou documento comprobatório

Reside em imóvel alugado?

(  ) Sim

(  ) Não

(  ) Não apresentou documento comprobatório

Cursou ensino superior integralmente em instituição pública?

(  ) Sim

(  ) Não

(  ) Não apresentou documento comprobatório

Cursou a maior parte do ensino superior em instituição pública?

(  ) Sim

(  ) Não

(  ) Não apresentou documento comprobatório

Cursou ensino superior em instituição particular com bolsa integral ou parcial?

(  ) Sim

(  ) Não

(  ) Não apresentou documento comprobatório

Renda familiar per capita:

(  ) Comprovada e igual ou menor que 1 salário mínimo

(  ) Comprovada e igual ou menor que 2 salários mínimos

(  ) Comprovada e igual ou menor que 3 salários mínimos

(  ) Comprovada e igual ou menor que 4 salários mínimos

(  ) Comprovada e igual ou maior que 4 salários mínimos

(  ) Não apresentou documento comprobatório



Data:

Assinatura do(a) aluno(a):


