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Às
Coordenações dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu/UFG

  

Assunto: Bolsas CAPES Demanda Social, cotas da PRPG para o mês de setembro de 2022.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.046795/2022-98.

Prezado(a) Coordenador(a),

 

1. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFG, em conformidade com as Normas de Distribuição de
Bolsas - Cotas da PRPG, informa que estão disponíveis, para a implementação no mês de setembro de
2022, 14 cotas de bolsas de Doutorado e 5 cotas de bolsas de Mestrado, sendo que dessas, 6 cotas de bolsas no
nível Doutorado e 5 cotas de bolsas no nível Mestrado estão reservadas para candidatos(as) autodeclarados
pretos(as) pardos(as) ou indígenas (PPI) e que tenham sua autodeclaração confirmada pela Comissão de
Heteroiden�ficação da UFG.

2. As planilhas de classificação dos PPGs estão disponíveis nos documentos SEI (3149037) e
(3149047) e também estão divulgadas no sí�o eletrônico da PRPG (h�ps://prpg.ufg.br/n/159393-distribuicao-
de-cotas-da-prpg-para-o-mes-de-setembro-de-2022-bolsas-capes-ds).

3. Destacamos que aqueles programas que já foram contemplados com cotas da PRPG nos meses de
julho e agosto de 2022 não poderão ser novamente contemplados com novas cotas no mês de setembro de
2022, excetuando os programas que possuem os dois níveis de pós-graduação (Mestrado e Doutorado) e que
foram contemplados em apenas um único nível. Nesse caso, o programa poderá ser contemplado com uma cota
da PRPG no nível que não foi contemplado anteriormente, já que a classificação dos programas é independente
em cada nível.

4. Atentos às orientações divulgadas, os programas que possuam interesse em solicitar cotas da
PRPG, para implementação no mês de setembro de 2022, deverão se manifestar, via Despacho no presente
processo até o dia 08 de setembro de 2022. A divulgação dos programas contemplados com cotas da PRPG, para
implementação no mês de setembro de 2022, será divulgada no dia 09 de setembro de 2022 e os programas
poderão solicitar a implementação para os seus discente entre os dias 09 e 19 de setembro de 2022.

5. Conforme as normas estabelecidas, cada programa poderá pleitear apenas 1 (uma) cota de bolsa
da PRPG para cada nível (mestrado/doutorado), sendo que não haverá redistribuição de cotas entre os PPGs.

6. As cotas remanescentes permanecerão à disposição da PRPG para implementações futuras.

7. O programa deverá especificar, dentre os indicados, o nome do(a) discente que receberá a cota da
PRPG.

8. Para facilitar a compreensão, os programas podem indicar separadamente, no despacho de
manifestação de interesse, os(as) discentes que receberão bolsa com cota do Programa, caso possuam cotas
disponíveis, e qual discente receberá a cota da PRPG. Por exemplo, no caso de um Programa com 2 cotas, em
cada nível, disponíveis para implementação em setembro, com um(a) candidato(a) PPI no nível mestrado:
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"O Programa de Pós-Graduação em (indicar programa) manifesta interesse em concorrer a 1(uma)
cota de bolsa da PRPG no nível mestrado e 1(uma) cota no nível doutorado, indicando os nomes a seguir:

Discentes que receberão cotas do Programa, nível Mestrado:

- Nome do discente 1

- Nome do discente 2

Discente que concorrerá à cota da PRPG, nível Mestrado:

- Nome do discente 3 - PPI, conforme documentos anexos (incluir termo de autodeclaração e
confirmação pela Comissão de Heteroiden�ficação).

Discentes que receberão cotas do Programa, nível Doutorado:

- Nome do discente 1

- Nome do discente 2

Discente que concorrerá a cota da PRPG, nível Doutorado:

- Nome do discente 3."

9. Reforçamos que, em nenhuma hipótese, será concedida cota de bolsa da PRPG a programas que
possuam mais cotas de bolsas disponíveis que candidatos(as) aptos(as) a recebê-las, ou que já receberam cota
da PRPG nos meses de julho e agosto de 2022, conforme o nível pleiteado.

 

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por Felipe Terra Mar�ns, Pró-Reitor, em 29/08/2022, às 15:14,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3148976 e o
código CRC A3E8B976.
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