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EDITAL PPGTUR 02/2023
PROCESSO SELETIVO PARA BOLSAS CAPES

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. A Comissão de Bolsas (CB) 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, em fluxo contínuo, as inscrições

para o processo seletivo para a concessão de bolsas CAPES.

2. DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA

2.1. Poderão se candidatar às bolsas os(as) discentes devidamente matriculados no

PPGTUR.

2.2. Candidatos(as) que já tenham realizado ou estejam realizando a Preparação

Pedagógica (PAE), devem ter data limite para depósito da tese ou dissertação

posterior a 31 de dezembro para candidaturas apresentadas no 1º semestre ou 31

de julho para candidaturas apresentadas no 2º semestre.

2.3. Candidatos(as) que não realizaram e não estejam realizando a Preparação

Pedagógica (PAE), devem ter data limite para depósito da tese ou dissertação

posterior a 31 de julho do ano seguinte para candidaturas apresentadas no 1º

semestre ou 31 de dezembro do ano seguinte para candidaturas apresentadas no



2º semestre.

2.4. Não poderão se candidatar às bolsas os(as) alunos(as) 1) aposentados; 2) que

sejam sócios de empresas com CNPJ ativo e em funcionamento; 3) que já

usufruem ou usufruíram, a qualquer tempo, de bolsa de mesmo nível de outras

agências por mais de seis meses (quem já teve bolsa de mestrado e está

solicitando outra bolsa de mestrado, ou quem já teve bolsa de doutorado e está

solicitando outra bolsa de doutorado).

3. DA INSCRIÇÃO

3.1. Os(As) candidatos(as) às bolsas poderão submeter suas candidaturas a qualquer

momento.

3.2. As solicitações de bolsas serão recebidas em fluxo contínuo até o dia anterior ao

início da matrícula de discentes ingressantes no PPGTUR em 2024.

3.3. As inscrições deverão ser enviadas em um único arquivo em formato PDF por

e-mail para o endereço turismo-each@usp.br. Somente serão aceitas inscrições

com documentação obrigatória completa.

3.4. O e-mail de inscrição deverá ter como assunto a expressão “BOLSA CAPES

2023”, 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:

a) Declaração assinada e datada informando que atende aos requisitos para

candidatura estabelecidos na seção 2 deste edital e que se compromete a

cumprir as condições para manutenção da bolsa dispostas no item 5 deste

edital.
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b) Declaração de concordância do(a) orientador(a) sobre o pedido de bolsa.

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

Janus, substituir a “Ficha do Aluno” pelo comprovante de matrícula no

PPGTUR).

d) Cópia do Currículo Lattes.

4. DA AVALIAÇÃO

4.1. As candidaturas serão analisadas por ordem de recebimento pela Comissão de

Bolsas do PPGTUR.

4.2. Será aprovada a candidatura que apresentar toda a documentação solicitada e

atender todos os requisitos estabelecidos neste edital.

4.3. Solicitações de reconsideração de indeferimentos de candidaturas, com exposição

de motivos e, se necessário, complementação de documentação, deverão ser

enviadas para o e-mail turismo-each@usp.br, no prazo de dois dias úteis após a

comunicação do resultado.

5. DA CONCESSÃO E MANUTENÇÃO

5.1. As bolsas serão consideradas disponíveis somente após o esgotamento da lista

classificatória de candidatos(as) resultante do edital PPGTUR 01/2023

(PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA DEMANDA SOCIAL CAPES).

5.2. Se a candidatura for aprovada e houverem bolsas disponíveis, a concessão será

imediata.

5.3. Se a candidatura for aprovada, mas não houverem bolsas disponíveis, o(a)

candidato(a) deverá aguardar até que uma bolsa se tornem disponível. Neste
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caso, quando uma bolsa ficar disponível, se houver mais de um(a) inscrito(a),

os(as) candidatos(as) serão classificados segundo os critérios do item 5 do edital

PPGTUR 01/2023 de 10 de janeiro de 2023 (PROCESSO SELETIVO PARA

BOLSA DEMANDA SOCIAL CAPES).

5.4. No momento da concessão e durante seu período de vigência da bolsa, os(as)

bolsistas não poderão ter vínculo empregatício ou outras fontes de renda,

observadas as exceções previstas no artigo 9o do Regulamento do Programa de

Demanda Social (Portaria CAPES no 076 de 14/04/2010).

5.5. Durante o período de vigência da bolsa, o(a) bolsista deverá:

a) Ter dedicação integral às atividades do programa de pós-graduação;

b) Apresentar desempenho acadêmico satisfatório;

c) Fixar residência na cidade onde realiza o curso;

d) 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, observadas as exceções previstas no parágrafo

XI do artigo 9o do Regulamento do Programa de Demanda Social (Portaria

CAPES no 076 de 14/04/2010).

6. DA DURAÇÃO E RENOVAÇÃO

6.1. A bolsa será concedida pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, podendo ser

renovada anualmente, a critério da Comissão de Bolsas do PPGTUR, até atingir o

limite de 48 (quarenta e oito) meses para o doutorado, ou de 24 (vinte e quatro)

meses para o mestrado.

6.2. Para ter a bolsa renovada ao final do prazo de 12 (doze) meses, além de atender



os requisitos para a concessão da bolsa, o(a) aluno(a) deverá:

a) Preencher o relatório de atividades acadêmicas no modelo determinado

pela Comissão de Bolsas com antecedência mínima de dois meses antes

do término da bolsa;

b) Contribuir para a realização de atividades acadêmicas complementares do

PPGTUR;

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 cancelada;

e) Não ser reprovado em nenhuma disciplina ao longo do período de vigência

da bolsa.

7. DO CANCELAMENTO E REVOGAÇÃO

7.1. A critério da Comissão de Bolsas, as bolsas poderão ser canceladas antes do

prazo máximo de vigência.

7.2. A bolsa poderá ser revogada nos termos do artigo 13o da Portaria da CAPES n.

76, de 14 de abril de 2010.

8. DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

8.1. 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 ou no

cancelamento da bolsa a qualquer tempo, além da devolução de qualquer



benefício recebido.

9. CASOS OMISSOS

9.1. Eventuais casos omissos serão analisados pela Comissão de Bolsas.

28 de março de 2023

Comissão de Bolsas

Programa de Pós-Graduação em Turismo

Escola de Artes, Ciências e Humanidades

Universidade de São Paulo


