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EDITAL N. 01/2021 - PPGEF/FEFD/UFG BOLSAS - DEMANDA SOCIAL CAPES 

 

1. O presente edital visa viabilizar ao aluno(a) do PPGEF/UFG 01 bolsa de demanda social.  

2. A distribuição da bolsa do PPGEF será feita da seguinte forma:  

a. Concessão da bolsa será para o(a) primeiro(a) colocado(a) da linha de pesquisa que 

tiver maior número de inscrições de bolsas homologadas.  

b. Caso as inscrições de bolsas homologadas sejam iguais nas duas linhas de pesquisas 

a bolsa será disputada por todos os(as) candidatos(as) independente da linha. 

3. Poderão participar do processo seletivo os(as) alunos(as) regulares matriculados(as) no 

programa da turma 02, ano de ingresso 2020.  

4. Não poderão participar alunos(as) com vínculo empregatício no ato da inscrição.  

5. Por força da Portaria n° 76/2010, CAPES – Regulamento do Programa de Demanda 

Social, a distribuição das bolsas, objeto desse edital, atenderá prioritariamente a 

necessidade deste PPG de manter em tempo integral alunos(as) de excelente 

desempenho acadêmico, buscando auxiliar sua fixação na cidade de Goiânia.  

6. O currículo dos estudantes será avaliado a partir do questionário de atividades 

disponível Google Formulários link: https://forms.gle/WxYu5iKELXwQcNi98 , o qual 

deverá ser preenchido e enviado pelo(a) candidato(a) a bolsa. Obrigatoriedade de 

apresentação do currículo lattes (com documentos comprobatórios). Itens sem 

comprovação, não serão pontuados; 

7. Para a pontuação dos artigos aceitos ou publicados em Periódicos será considerado o 

Qualis da área 21, Educação Física, 2013/2016. Para artigos aceitos ou publicados em 

Revistas sem Qualis a Comissão de bolsa do PPGEF irá fazer a avaliação do periódico. 

8. Serão considerados os últimos 5 anos da vida acadêmico-científica do(a) candidato(a); 

9. Em caso de empate, o critério a ser aplicado será a maior pontuação obtida em artigos 

nos estratos superiores, em ordem decrescente.  

10. Cada atividade (comprovada) só poderá pontuar em um único item. 

https://forms.gle/WxYu5iKELXwQcNi98
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11. Publicações como coautoria receberão 50% da pontuação.  

12. Serão considerados artigos aceitos para publicação. 

13. Todos(as) os(as) estudantes necessitam fazer a inscrição mediante preenchimento de 

formulário específico, link: https://forms.gle/WxYu5iKELXwQcNi98  

14. Livros e capítulos de livros ainda não avaliados no Qualis Livro da CAPES receberão a 

pontuação atribuída pela comissão de bolsas do PPGEF. Para a referida avaliação o(a) 

candidato(a) deverá enviar o nome do livro, o código ISBN e a editora ou o link da 

publicação; 

15. As solicitações deverão ser enviadas à Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação 

impreterivelmente entre os dias 03 a 07 de março de 2021, não haverá prorrogação do 

prazo. 

16. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concessão e Manutenção de Bolsas 

do PPGEF. 

 

Goiânia, 03 de março de 2021. 

 

  

Comissão de Concessão e Manutenção de Bolsas 

Programa de Pós-Graduação em Educação Física 
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