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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MUDANÇA SOCIAL E
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA (ProMuSPP)

EDITAL DE BOLSAS 2022 – PROGRAMA DE DEMANDA SOCIAL DA
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL

SUPERIOR (CAPES/DS)

Estarão abertas, no período de 02 a 21 de agosto de 2022, inscrições para
composição de cadastro de reserva (lista de espera) para atribuição de bolsas
de estudo para estudantes do Programa de Pós-Graduação em Mudança
Social e Participação Política (ProMuSPP) a serem liberadas de acordo com a
vacância das bolsas atualmente implementadas e/ou com a disponibilidade de
novas bolsas, com validade até o próximo processo seletivo de bolsas, a
ocorrer no primeiro semestre de 2023.

CRONOGRAMA:

Inscrições no processo de seleção de bolsas 02 a 21 de agosto de 2022

Divulgação do resultado preliminar 31 de agosto de 2022

Solicitação de acesso às avaliações 1° a 02 de setembro de 2022

Apresentação de recursos 1° a 13 de setembro de 2022

Divulgação do resultado final 16 de setembro de 2022

1 ORIENTAÇÕES GERAIS

1.1 O presente edital visa classificar projetos para preenchimento de vacâncias
de bolsas destinadas ao ProMuSPP, seja pela conclusão do curso, seja por
eventual nova concessão. Portanto, a solicitação da bolsa não garante sua
concessão.
1.2 O ProMuSPP possui, atualmente, 18 (dezoito) bolsas do Programa de
Demanda Social da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES/DS), sendo 9 (nove) de mestrado e 9 (nove) de doutorado.
No momento, todas as bolsas estão distribuídas e serão liberadas de acordo
com a vacância das bolsas implementadas e/ou com a disponibilidade de
novas bolsas



1.3 A classificação ocorrerá separadamente entre estudantes do curso de
Mestrado e do curso de Doutorado, conforme os critérios mencionados a
seguir.

2 DA INSCRIÇÃO

2.1 A inscrição deve ser requerida exclusivamente por estudantes devidamente
matriculadas/os no ProMuSPP que atendam aos requisitos do art. 9° da
Portaria CAPES nº 76, de 14 de abril de 2010 (disponível em:
http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detalhar?idAtoAdmElastic=741#anch
or).
2.2 A inscrição deverá ser feita exclusivamente no período supramencionado,
por meio de um dos seguintes formulários eletrônicos:
a) Mestrado: https://forms.gle/hVncn6ECTy3RPdVJ6
b) Doutorado: https://forms.gle/orai6CmsnxJU1UFg6
Parágrafo único: não serão aceitas inscrições enviadas antes ou depois do
período supramencionado, mesmo que o formulário eletrônico esteja disponível
em período mais amplo. Para fins de validação da inscrição, serão
considerados a data e o horário informados automaticamente pela ferramenta
da inscrição. Não serão aceitas inscrições por outros meios (eletrônicos ou
presencial).
2.3 No mesmo formulário eletrônico utilizado para a inscrição deverá ser
enviado, em PDF, o projeto de pesquisa – com, no mínimo, 3.000 (três mil) e,
no máximo, 4.000 (quatro mil) palavras –, contendo: introdução, problema,
justificativa, delimitação do tema e do(s) objeto(s)/sujeito(s) de pesquisa,
objetivos geral e específicos, discussão da bibliografia pertinente,
procedimentos metodológicos, cronograma e referências.
2.4 O ProMuSPP não se responsabiliza por problemas técnicos no sistema de
inscrição online.

3 DA AVALIAÇÃO

3.1 Os critérios para a concessão da bolsa levam em consideração o mérito
acadêmico, a ser verificado por meio da avaliação do projeto de pesquisa, bem
como pelos aspectos relativos às ações afirmativas do ProMuSPP e à inclusão
social.
3.2 A avaliação dos projetos de pesquisa poderá totalizar até 20 (vinte) pontos
referentes aos itens a seguir – 0 (zero) a 4 (quatro) pontos por item:
a) Relevância social/contribuição à sociedade, adequação ao ProMuSPP e às
suas linhas.
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b) Inteligibilidade e adequação dos objetivos gerais e específicos e coerência
do(s) objetivo(s) em relação ao problema.
c) Debate crítico sobre a literatura citada. Coerência e qualidade da revisão
teórica e conceitual relacionadas ao tema.
d) Consistência 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).
e) Apresentação formal: redação, ortografia, gramática, inserção de citações e
referências, tabelas, gráficos, figuras e mapas. Obs.: justificar caso opte por
algum estilo específico de redação em função da natureza do projeto.
3.3 Os projetos de pesquisa serão enviados para duas/dois docentes do
ProMuSPP que não tenham vinculação com a orientação ou coorientação dos
respectivos projetos. Em caso de troca de orientação, a/o
ex-orientadora/ex-orientador não será indicada/o para a avaliação da/o
respectiva/o estudante. Havendo discrepância de dois ou mais pontos entre as
duas avaliações, o projeto será submetido a uma terceira avaliação; nestes
casos, a menor nota será eliminada.
3.4 Para cada um dos itens a seguir, as/os candidatas/os receberão até 3 (três)
pontos adicionais relativos às ações afirmativas e à inclusão social, que serão
acrescidos à pontuação mencionada no item 2.2:
a) pessoas com deficiências;
b) pessoas trans (pessoas travestis, mulheres trans, homens trans, pessoas
transgêneros e não-bináries);
c) mulheres cisgênero;
d) pessoas em situação de refúgio, apátridas e portadoras/es de visto
humanitário;
e) pessoas negras (pretos/as e pardas) ou indígenas (PPI).
3.5 Para cada um dos itens a seguir, os/as candidatos/as receberão até 1 (um)
ponto adicional relativo às ações afirmativas e à inclusão social, que serão
acrescidos à pontuação mencionada no item 3.2:
a) tempo de vínculo atual com o ProMuSPP, a ser aferido em consulta à Ficha
do Aluno do Sistema Janus da USP – 1 (um) semestre: 0,3 (três décimos); 2
(dois) semestres: 0,5 (cinco décimos); 3 (três) semestres: 0,8 (oito décimos);
quatro ou mais semestres: 1,0 (um inteiro);
b) ser mãe ou ter a guarda de pessoa de qualquer idade que seja dependente
de seus cuidados; estar gestante na data de publicação deste edital ou ser
responsável pelo cuidado de familiares na data de publicação deste edital;
c) ensino fundamental: cursado, na maior parte do tempo, com bolsa em escola
particular: 0,3 (três décimos); cursado, na maior parte do tempo, em escola
pública: 0,6 (seis décimos); integralmente em escola pública: 1,0 (um inteiro);



d) ensino médio cursado, na maior parte do tempo, com bolsa em escola
particular: 0,3 (três décimos); cursado, na maior parte do tempo, em escola
pública: 0,6 (seis décimos); integralmente em escola pública: 1,0 (um inteiro);
e) mudança de cidade/estado para cursar a pós-graduação: mudou de cidade
(no Estado de São Paulo): 0,5 (cinco décimos); mudou de estado: 1,0 (um
inteiro);
f) tipo de residência: residência própria em comunidade: 0,3 (três décimos);
alojamento na USP: 0,5 (cinco décimos); residência alugada com renda
familiar: 0,8 (oito décimos); residência alugada com renda própria: 1,0 (um
inteiro).
3.6 A comissão de bolsas CAPES/DS do ProMuSPP, instituída conforme art. 2°
da Portaria CAPES nº 76, de 14 de abril de 2010, reserva a si o direito de
convocar a/o estudante, caso seja necessário o fornecimento de alguma
informação adicional em relação aos itens 3.4 e 3.5 e/ou em relação ao projeto
apresentado.
3.7 O critério de desempate será o de idade (a ser aferida mediante consulta à
Ficha do Aluno do Sistema Janus da USP): em caso de empate, as/os
estudantes serão classificadas/os em ordem decrescente de idade.
3.8 Informações inverídicas serão consideradas infrações graves e sujeitas a
penalidades, inclusive a interrupção da bolsa a qualquer tempo.

4 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR

4.1 A lista classificatória das/os inscritas/os neste edital será disponibilizada na
página do ProMuSPP no site da EACH (http://e.usp.br/iqr) em 31 de agosto de
2022.

5 DAS RESPONSABILIDADES DA/O BOLSISTA

5.1 A/o estudante bolsista deve atender aos requisitos estabelecidos pela
Portaria CAPES nº 76, de 14 de abril de 2010, inclusive quanto ao estágio de
docência.
5.2 A/o estudante bolsista deve fazer referência obrigatória em todos os
trabalhos produzidos ou publicados, em qualquer mídia, que decorram de
atividades financiadas, integral ou parcialmente, pela CAPES, nos termos da
Portaria 206, de 4 de setembro de 2018 (disponível em:
http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detalhar?idAtoAdmElastic=83),
utilizando-se das seguintes expressões, no idioma do trabalho: "O presente
trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001” |
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“This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001".
5.3 A/o estudante bolsista deve possuir conta corrente no Banco do Brasil para
o recebimento da bolsa.

6 DOS RECURSOS

6.1 Eventual acesso às avaliações poderá ser solicitado pelos(as)
candidatos(as) por e-mail ao endereço promuspp-each@usp.br e dirigido à
comissão de bolsas até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado
preliminar. A/o solicitante receberá o conteúdo de sua avaliação em até 3 (três)
dias úteis da data da solicitação.
6.2 Eventual recurso poderá ser solicitado pelos(as) candidatos(as) por e-mail
ao endereço promuspp-each@usp.br e dirigido à comissão de bolsas até 10
(dez) dias úteis após a divulgação do resultado preliminar. O resultado final da
avaliação dos recursos será divulgado em 16 de setembro de 2022.
6.3 Caso os recursos referentes ao resultado sejam acatados e ocasionem
alterações das pontuações, a classificação final poderá ser alterada por meio
de retificação da lista.
6.4 É vedada a alteração ou complementação da documentação no momento
da apresentação de recurso.

7 DOS CASOS OMISSOS

7.1 Os casos omissos serão analisados e decididos pela comissão de bolsas
CAPES/DS do ProMuSPP, que terá até 5 (cinco) dias úteis para se manifestar
a respeito, a contar da data de recebimento da comunicação mencionada no
item 6.1.

Normas da CAPES referentes ao Programa de Demanda Social:
Programa de Demanda Social:
https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/bolsas/
bolsas-no-pais/programa-de-demanda-social-ds
Portaria CAPES nº 76, de 14 de abril de 2010:
http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detalhar?idAtoAdmElastic=741#anch
or
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