
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICA SOCIAL 

 

EDITAL 01/2018 - PPGPS 

Concessão de Bolsas 

 

A Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Política Social da Universidade Federal do 

Espírito Santo, conforme a Portaria nº 76/CAPES/2010, de 14/04/2010, a Portaria Conjunta nº 1, 

de 15/07/2010 e a Resolução 40/CPG/2010, de 11/11/2010, faz saber aos interessados que estarão 

abertas, de 20/02/2018 a 06/03/2018, as inscrições para a seleção dos candidatos à concessão das 

bolsas do Programa de Pós-Graduação em Política Social em nível de Mestrado e Doutorado. 

 

1. DA COMISSÃO 

 

1.1. O processo de concessão das bolsas do PPGPS – recebidas das agências financiadoras – será 

conduzido por uma comissão, chamada Comissão de Bolsas, formada pela coordenadora do 

PPGPS, dois docentes e dois representantes discentes – um para o curso de Doutorado e outro 

para o curso de Mestrado (conforme Resolução 40/CPG/2010, de 11/11/2010). 

 

2. DOS CRITÉRIOS 

 

2.1. Os critérios para a alocação das bolsas disponíveis ao início do ano letivo de 2018 serão os 

seguintes: 

 

2.1.1. Dez por cento (10%) alocadas a estudantes das turmas com ingresso no ano anterior 

tratando-se do Mestrado e nos anos anteriores tratando-se do Doutorado. 

  

2.1.2. Quarenta e cinco por cento (45%) alocadas a estudantes ingressantes segundo 

critérios socioeconômicos. Neste caso os candidatos deverão entregar na Secretaria do 

PPGPS, no mesmo período da inscrição, os seguintes documentos:  

 

I. Comprovante de pagamento de aluguel se for o caso; 

II.  Comprovante de declaração de imposto de renda do último exercício; 

III.  Comprovante de rendimentos dos últimos três meses; 

IV.  Outros documentos que justifiquem a solicitação da bolsa segundo critérios 

socioeconômicos. 

 

2.1.3. Quarenta e cinco por cento (45%) alocadas aos cotistas e distribuídas, também, de 

acordo com critérios socioeconômicos. 

 

I. Os candidatos cotistas devem apresentar no ato da inscrição à obtenção de bolsa os 



 

 

 

comprovantes listados no item anterior.  

II. Não havendo demandas por bolsas para cotista, as bolsas serão alocadas segundo 

critérios sócio-econômicos. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os mesmos critérios de distribuição serão seguidos para as bolsas que, 

por ventura, ficarem disponíveis ao longo do respectivo ano letivo e, na eventualidade do número 

de bolsas não ser múltiplo de 3 (três - equivalente ao número de critério de concessão), caberá à 

Comissão de Bolsas a decisão sobre a alocação das bolsas de acordo com as solicitações. 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

 

3.1. Os candidatos à obtenção de bolsa deverão solicitá-la à Coordenação do Programa, conforme 

modelo de requerimento (Anexo 1), declarando atender às exigências específicas das agências 

financiadoras
i
, estar de acordo com elas e com os critérios do presente edital, além de apresentar 

comprovante de residência na cidade de Vitória ou na região da Grande Vitória e os documentos 

listados no item 2.1. 

 

3.1.1. Só serão analisados os pedidos que respeitarem o prazo de inscrição previsto no 

preâmbulo deste Edital. 

 

3.1.2. A Secretaria do PPGPS receberá as solicitações dos candidatos no período de 

26/02/2018 a 06/03/2018, das 9h às 18h. 

 

3.1.3. A documentação exigida deve ser entregue em envelope lacrado, identificado com o 

nome do candidato. 

 

4. DA VALIDADE DO EDITAL 

 

4.1. O presente edital é válido até 28/02/2019 ou até que outro o substitua. 

 

4.2. Ficam revogadas as disposições anteriores. 

 

5. DOS CASOS OMISSOS 

 

5.1. Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Bolsas e referendados pelo Colegiado 

do Programa de Pós-Graduação em Política Social. 

 

Vitória, 09 de fevereiro de 2018. 

 

Comissão de Bolsas 

Profª. Drª. Vanda de Aguiar Valadão (Presidente) 

Profª. Drª. Ana Targina Rodrigues Ferraz 

Prof. Dr. Luiz Jorge Vasconcellos P. de Mendonça 

Suellen Silva da Cruz (representante discente Mestrado) 

Camila Lopes Taquetti (representante discente Doutorado) 

 

 
                                                      
i
 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)/ Demanda Social; Fundação de Amparo à 

Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES)/ Procap e outras que possam surgir. 


