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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

EDITAL Nº 01/2023      

Seleção de bolsas – Capes/DS 

 

O Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Jataí (PPGE/UFJ) 

torna público o presente edital e convida os/as alunos/as regularmente matriculados/as e/ou 

devidamente cadastrados/as a apresentarem propostas para obtenção de bolsas nos termos aqui 

estabelecidos. 

 

1. OBJETIVO 

 O presente Edital tem por objetivo selecionar candidatos/as para as bolsas de estudos 

provenientes de cotas de remanejamento disponibilizadas pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e destinadas ao PPGE/UFJ. Segue 

regulamentado pelas normas desta agência de fomento, como também, pelo Regulamento do 

PPGE/UFJ - RESOLUÇÃO CONSUNI N. 028/2022, DE 31 DE AGOSTO DE 2022, 

Resolução CEPEC Nº 1485/2017, Portaria CAPES Nº 76, de 14 de abril de 2010, Portaria 

conjunta nº1, de 15 de julho de 2010 (CAPES e CNPq) e Normativas Internas. 

 

2. CRONOGRAMA 

DATA DISCRIMINAÇÃO 

07 de fevereiro de 2023 Lançamento do Edital na página do PPGE/UFJ 

http://www.mestradoeducacao.jatai.ufg.br/
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08 de fevereiro a 15 de 

fevereiro de 2023 
Período para submissão das propostas (online) 

16 de fevereiro de 2023 Homologação das inscrições 

 17 de fevereiro de 2023 Período para recursos em relação a homologação 

28 de fevereiro de 2023 
Divulgação do resultado preliminar da seleção na página do 

PPGE/UFJ 

01 de março de 2023 Período para recursos em relação ao resultado preliminar 

02 de março de 2023  Divulgação do resultado final na página do PPGE/UFJ 

Até 09 de março de 2023   
Assinatura dos formulários e entrega de documentos 

comprobatórios 

 

3. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

3.1 A apresentação de candidaturas se dará em duas partes: 1) o envio de informações sobre o 

projeto de pesquisa e o Currículo Lattes por meio de formulário GoogleForms e 2) envio de 

documentação sobre a realidade sócio-econômica por meio do Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas - SIGAA/UFJ para análise da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis 

(PRAE)/UFJ.    

 

3.2 A submissão do projeto de pesquisa e do Currículo Lattes do(a) candidato(a) deve ser feita 

diretamente no formulário online, disponível no link abaixo, até a data máxima de submissão 

informada no cronograma deste edital: https://forms.gle/hRPZ4z88V9MJjDez9 

 

3.2.1 O Link para o formulário eletrônico para submissão do Projeto de Pesquisa e do Currículo 

Lattes também está disponível no site do Programa. 

 

3.3 As propostas devem contemplar rigorosamente todos os itens previstos neste Edital. 

 

3.4 Não serão aceitas propostas após o prazo final de recebimento estabelecido. 

 

http://www.mestradoeducacao.jatai.ufg.br/
https://forms.gle/hRPZ4z88V9MJjDez9
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3.5 Será aceita uma única proposta por proponente. No caso de proposta modificada, será 

considerada a última. 

 

3.6 Em caso de dúvidas sobre as informações apresentadas pelo(a) candidato(a), a Secretaria 

do PPGE/UFJ e/ou a Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente entrará em contato pelo 

telefone e/ou e-mail que serão informados no formulário online, devendo o(a) interessado(a) 

prestar as informações em tempo hábil. 

 

3.7 Na data de homologação das inscrições, o(a) candidato(a) deverá verificar se sua inscrição 

aparece na lista de inscrições homologadas ou não homologadas e em caso contrário deverá 

entrar em contato imediatamente com a Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente, via 

e-mail exclusivo desta Comissão: bolsasppgeufgjatai@gmail.com 

 

3.8 Não serão aceitos recursos, pedidos de revisão ou afins por outro meio. 

 

3.9 É obrigatório o envio (upload do arquivo) do Anexo I diretamente no formulário. O Anexo 

I está disponível na página do PPGE que faz a divulgação do presente Edital. 

 

4. SUBMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ANÁLISE DA REALIDADE SÓCIO-

ECONÔMICA 

 

4.1. As inscrições nesta etapa - de responsabilidade da PRAE/UFJ - ocorrerão 

EXCLUSIVAMENTE pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) 

e o não atendimento aos prazos incorrerá na exclusão automática do certame. 

 

4.1.2. Insira seu login e senha no SIGAA e os passos descritos na sequência: 

*PASSO 1 – SIGAA>Bolsas>Aderir ao Cadastro Único e então preencher o questionário 

socioeconômico. A/o discente pode, a qualquer momento, durante o preenchimento do 

questionário, gravar um rascunho, mas só terá suas informações vinculadas ao Cadastro 

Único se confirmar sua inscrição. 

http://www.mestradoeducacao.jatai.ufg.br/
mailto:bolsasppgeufgjatai@gmail.com
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*(A imagem a seguir é um exemplo: onde se lê UFG, leia-se UFJ). 

 

 

 

*PASSO 1 – Ao final do preenchimento do questionário socioeconômico será solicitado à/ao 

discente que anexe a documentação (PDF) em arquivo único. Para isto a/o discente deve criar 

um arquivo compactado contendo os documentos descritos neste edital. O arquivo compactado 

pode ser criado utilizando softwares como o WinRar, Winzip ou 7Zip (o arquivo terá a 

extensão. rar). 

 

 

c) NÃO serão aceitos documentos que não estejam anexados no questionário socioeconômico, 

ou desatualizados. 

d) O critério de renda per capita estabelecido para análise socioeconômica será  de até R$ 

1.500,00 (hum mil quinhentos reais), ou seja, o valor de referência da bolsa CAPES. 

 

*PASSO 2 – Cadastrar/Atualizar Dados Bancários: 

Para cadastrar ou atualizar os dados bancários, acesse Portal Discente>Meus Dados Pessoais. 

http://www.mestradoeducacao.jatai.ufg.br/
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a) Essa operação permite à/ao discente informar seus dados bancários para que tenha acesso ao 

próximo passo de “SOLICITAR BOLSA”. 

b) A conta bancária poderá ser corrente ou poupança de qualquer banco, deve estar ativa e a/o 

discente ser a/o titular. 

 

*PASSO 3 - “Solicitar Bolsa”: 

 

a) Essa operação permite à/ao discente “inscrever-se” na modalidade de bolsa que deseja 

solicitar. 

b) Acesse SIGAA >Bolsas> “Solicitação de Bolsas” > “Solicitação de Bolsa”. 

c) A/o discente deverá escolher o Ano Período – (ex.: 2023/1) de acordo com o calendário 

acadêmico e a opção disponível no sistema SIGAA, a modalidade de bolsa que deseja solicitar 

(ex.: Bolsa X – modelo a seguir) e demais passos: 

 

http://www.mestradoeducacao.jatai.ufg.br/
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d) Fazer uma captura da tela (print screen) após finalizar a última etapa (PASSO 3) para fins 

de confirmação de solicitação. 

  

4.2 Documentos a serem enviados pelo SIGAA  

4.2.1 Cópias digitalizadas legíveis (foto – formato PDF) dos seguintes documentos de 

identificação da/o candidata/o e das pessoas que constituem a sua Família: 

a) Registro Geral (RG), Carteira de Identidade ou certidão de nascimento; 

b) Carteira de Trabalho: formato digital (arquivo completo) ou física (identificação, último 

vínculo de trabalho registrado e página posterior, mesmo que esteja em branco); 

c) Últimos contracheques – trabalhadores assalariados (Dezembro/2022 e Janeiro/2023); 

d) Declaração de autônomos, profissionais liberais ou trabalhadores informais, se for o caso, 

(modelo de declaração em anexo); 

e) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física ou Jurídica: Exercício 2022, Ano calendário 

2021; acompanhada de recibo de entrega à Receita Federal do Brasil (caso declarem); 

f) Extratos bancários (Dezembro/2022 e Janeiro/2023); 

g) Às/aos aposentadas/os, pensionistas do INSS ou demais órgãos e beneficiárias/os de 

Programas Sociais (Benefício Assistencial ao Idoso e à Pessoa com Deficiência – BPC, Bolsa 

Família, etc), comprovante de recebimento do benefício constando o nome e valor 

(Janeiro/2023); 

h) Declaração de desemprego/ ausência de renda (modelo de declaração em anexo). 

 

5. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 

5.1 Os critérios de elegibilidade indicados abaixo são obrigatórios. O atendimento a estes é 

considerado imprescindível para exame, enquadramento, análise e julgamento da proposta. A 

ausência ou insuficiência de informações sobre quaisquer destes critérios resultará na 

desclassificação da proposta. 

 

http://www.mestradoeducacao.jatai.ufg.br/
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5.2 Quanto ao/a proponente:  

 

4.2.1 O/a proponente deverá: 

a) Estar regularmente matriculado/a e/ou cadastrado/a no PPGE/UFJ na data limite para a 

apresentação das propostas.  

b) Comprometer-se à dedicação de tempo integral referente às atividades do curso; 

c) Não ser beneficiado/a com outra bolsa de qualquer natureza, excetuando os casos previstos 

nos Regulamentos dos órgãos de fomento; 

d) Não possuir vínculo empregatício, admitindo-se, como exceção, no caso de bolsistas Capes, 

a existência de um único vínculo como professor/a da Educação Básica, licenciado/a no período 

correspondente para cursar a pós-graduação em período integral; professores/as selecionados/as 

para atuarem como professores/as substitutos/as nas instituições públicas de ensino superior, 

após a aprovação da bolsa, com a devida anuência do seu/sua orientador/a e autorização da 

Comissão de Bolsas Capes/DS do Programa de Pós-graduação ou nos termos da Portaria 

conjunta nº 01/2015 (CAPES/CNPq).  

e) Para receber complementação financeira ou atuar como docente, o/a bolsista deve obter 

autorização, concedida por seu/sua orientador/a, devidamente informada à Coordenação do  

PPGE/UFJ. 

f) Fixar residência na cidade onde se localiza o curso; 

g) Atender aos demais critérios previstos pela Portaria Capes Nº 76, de 14 de abril de 2010, a 

qual regulamenta a concessão de Bolsas de Demanda Social (DS); 

h) Manter currículo atualizado na Plataforma Lattes. 

 

5.3 Quanto à proposta 

5.3.1 A proposta deverá ser apresentada utilizando-se os campos do formulário online. 

Recomenda-se que o/a candidato/a tenha em mãos as seguintes informações para 

preenchimento do formulário: 

a) Projeto de pesquisa contendo obrigatoriamente os seguintes itens: título, resumo, 

justificativa, objetivos, referencial teórico-metodológico, instrumentos metodológicos, forma 

de análise, impactos previstos para a área, referências bibliográficas, cronograma de execução 

salvo no formato .pdf  

http://www.mestradoeducacao.jatai.ufg.br/
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b) Produção bibliográfica prevista; 

c) Link para curriculum vitae na plataforma Lattes, do/a candidato/a; 

d) Informações sobre as produções bibliográficas do/a candidato/a, bolsas recebidas na 

graduação, etc (se houver); 

e) Endereço completo; 

f) Telefone para contato; 

g) Informações profissionais; 

h) Dados pessoais (CPF, RG, Certidão de casamento); 

i) Anexo I – preenchido e salvo em formato .pdf 

 

5.3.2 A Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente se reserva ao direito de verificar 

todas as informações prestadas no formulário online e em excluir, a qualquer momento, o/a 

candidato/a que prestar informações falsas. 

 

5.3.3 Os/as candidatos/as aprovados/as e convocados/as a assinar os formulários de outorga 

junto ao Programa e a Capes deverão assinar também declaração informando que irá se dedicar 

integralmente às atividades do curso, com detalhamento dos horários semanais previstos.  

 

5.3.4 Os/as candidatos/as aprovados/as e convocados/as deverão entregar cópia de toda a 

produção científica declarada no “Currículo Lattes” (período de 2018-2022) por e-mail, no ato 

de assinatura de aceite da bolsa no SEI. 

 

6. ADMISSÃO, ANÁLISE E JULGAMENTO 

 

6.1 A seleção das propostas submetidas ao PPGE/UFJ, em atendimento a este Edital, será 

realizada por meio de análises e avaliações comparativas. Para tanto, são estabelecidas as 

seguintes etapas: 

 

6.1.1 ETAPA I – Análise das propostas apresentadas quanto ao atendimento às disposições 

estabelecidas nos CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE. 

 

http://www.mestradoeducacao.jatai.ufg.br/
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6.1.2 ETAPA II – Análise, julgamento e classificação das propostas pela Comissão de Bolsas 

e Acompanhamento Discente do PPGE, a ser composta por: 

a) Um/a representante da Coordenação do Programa (coordenador/a ou vice coordenador/a) 

como presidente da Comissão; 

b) Dois docentes do quadro permanente do Programa; 

c) Um/a representante discente que não seja proponente neste Edital. 

 

6.1.2.1 É vedado a qualquer membro da Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente  

analisar propostas de projetos em que: 

 

a) Seja proponente seu/sua cônjuge, companheiro/a ou parente, consanguíneo ou afim, em linha 

reta ou na colateral, até o terceiro grau, ou; 

b) Esteja litigando judicial ou administrativamente com o/a proponente ou seus/suas 

respectivos/as cônjuges ou companheiros/as. 

 

6.1.3 ETAPA III - Análise da realidade sócio-econômica pela PRAE/UFJ 

 

6.1.4 A Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente poderá, se julgar conveniente para o 

andamento dos trabalhos, solicitar elaboração de pareceres ad hoc aos/as demais professores/as 

do PPGE/UFJ para subsidiar a avaliação das propostas. 

 

6.1.5 Após a análise de mérito e do atendimento ao estabelecido neste Edital, a Comissão e a 

PRAE poderão recomendar ou não a proposta. 

 

6.1.6 O parecer da Comissão de Bolsas sobre as propostas, dentro dos critérios estabelecidos, 

será registrado em planilha classificatória contendo a relação das propostas recomendadas e não 

recomendadas, com as respectivas pontuações finais, em ordem decrescente, assim como outras 

informações e recomendações julgadas pertinentes. 

 

6.1.7 ETAPA IV – Aprovação final das propostas. 

 

http://www.mestradoeducacao.jatai.ufg.br/
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6.1.7.1 O parecer da Comissão de Bolsas será submetido à Coordenadoria do PPGE/UFJ, que 

deliberará sobre a homologação do resultado. 

 

6.1.7.2 A classificação final dos/as candidatos/as, homologada pela Coordenadoria, 

determinará a ordem de concessão de bolsas das cotas do PPGE na vigência deste Edital. 

 

7. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

7.1 São os seguintes os critérios para classificação das propostas: 

CRITÉRIOS DE ANÁLISE PONTOS 

a) Projeto de Pesquisa 

1. Clareza na exposição das ideias gerais do projeto (justificativa, objetivo, 

fundamentação teórica e metodologia) (até 2,0 pontos) 

2. Relevância dos impactos previstos para a área de Educação, abrangência das 

referências bibliográficas na área de Educação. Viabilidade do cronograma de 

execução para 24 meses. Produção bibliográfica prevista (até 1,0 ponto). 

Máximo de 

3,0 pontos 

b) Produção acadêmica (2018 a 2022), na área de Educação (os artigos 

serão contabilizados a partir do sistema Qualis da Capes, na área de 

Educação e Ensino). 

* Artigos em Periódicos: 03 pontos com a seguinte valoração por 

produção/período: 

A1 = 3,0 pontos 

A2 = 2,5 pontos 

B1= 2,0 pontos 

B2 = 1,5 pontos 

B3 = 1,0 ponto 

* Livro autoral com ISBN: 1,5 pontos. 

* Capítulo de livro com ISBN: 1,0 ponto. 

* Trabalhos completos em Anais de Eventos Tradicionais da área de 

Educação:  

Internacional – 1,0 ponto 

Nacional – 0,5 ponto 

* Trabalhos completos em Anais de Eventos da área de Educação: 0,1 
* Atuação docente na Educação Básica, atuação no PIBID, Prolicen, ou 

Iniciação Científica na área de Educação comprovados mediante certificado 

institucional ou declaração de Secretaria de Ensino/Educação (ou equivalente) 

em caso de atuação docente. 0,25 pontos por ano completo 

Máximo de 

3,0 pontos 

c) Natureza social 

* Sob responsabilidade e critérios da PRAE/UFJ  

 

Até 

4,0 pontos 

http://www.mestradoeducacao.jatai.ufg.br/
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Total 10 pontos 

 

7.1.1 Os projetos de pesquisa serão avaliados por pelo menos 2 (dois) docentes que compõem 

a Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente do PPGE/UFJ ou por outros professores 

do PPGE/UFJ que sejam solicitados como pareceristas ad hoc. 

 

7.1.1.1 O resultado da avaliação do projeto de pesquisa será aferido pela média das avaliações 

dos dois docentes. 

 

7.1.2 Para estipulação das notas poderão ser utilizadas até duas casas decimais. 

 

7.1.3 A pontuação final de cada proposta será aferida pela média dos pontos atribuídos aos 

critérios do item 7.1. 

 

7.1.4 Em caso de empate, será utilizado como critério de desempate a maior pontuação obtida 

no projeto de pesquisa. Persistindo o empate, será considerada a maior pontuação devido a 

inexistência de fonte de renda própria e, se persistindo o empate, a pontuação do Currículo 

Lattes do/a candidato/a. 

 

7.2 As pontuações serão expressas com uma casa após a vírgula, mediante arredondamentos da 

segunda casa decimal, quando for necessário, apenas na média final. 

 

8. RESULTADO DO JULGAMENTO 

 

8.1 A relação das propostas aprovadas será divulgada na página eletrônica do PPGE/UFJ. 

 

8.2 Todos/as os/as proponentes do presente Edital poderão requerer à Comissão de Bolsas e 

Acompanhamento Discente do PPGE/UFJ o acesso a avaliação sobre sua proposta, preservado 

o anonimato dos/as pareceristas. 

 

9. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

http://www.mestradoeducacao.jatai.ufg.br/
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9.1 Caso o/a proponente tenha justificativa para contestar o resultado do julgamento das 

propostas, poderá apresentar recurso no prazo de 24 horas corridas, a contar da data e hora da 

publicação do resultado na página do PPGE/UFJ. 

9.1.1 O recurso deverá ser redigido em carta escrita de punho próprio, assinada e enviada para 

o endereço de e-mail bolsasppgeufgjatai@gmail.com  

Essa carta será encaminhada à Comissão de Bolsas e à Coordenadoria para deliberação final. 

 

10. CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS PROPOSTAS APROVADAS 

 

10.1 As propostas aprovadas serão contratadas na forma estabelecida pela Capes. 

 

10.2 Os/as proponentes contemplados/as se obrigam também a: 

 

a) Serem avaliados/as com conceito “A” ou “B” em todas as disciplinas cursadas na vigência 

da bolsa; 

b) Apresentarem semestralmente à Coordenação do PPGE/UFJ relatório do desenvolvimento 

das atividades previstas no cronograma do projeto, com ciência do/a orientador/a; 

c) Manter seu Currículo Lattes atualizado; 

d) Participar das atividades regulares do PPGE/UFJ, em especial das atividades propostas aos/as 

bolsistas, como reuniões de acompanhamento e apresentação de relatórios; 

e) Realizar o exame de qualificação e a defesa da dissertação rigorosamente dentro dos prazos 

estabelecidos pelo PPGE/UFJ; 

f) Realizar estágio docente em conformidade com as orientações legais das agências de 

fomento, da UFJ e do PPGE/UFJ. 

 

10.3 A Coordenadoria do PPGE/UFJ fará o acompanhamento do desempenho dos/as bolsistas 

mediante avaliação do cumprimento das obrigações previstas no item 10.2. 

 

11. CANCELAMENTO DA CONCESSÃO 
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11.1 A concessão da bolsa poderá ser cancelada pela Coordenadoria do PPGE/UFJ em qualquer 

momento de sua vigência pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste Edital ou 

pela ocorrência de outro fato previsto nas normas próprias das agências de fomento que 

justifique o cancelamento, sem prejuízo de outras providências cabíveis em decisão 

devidamente fundamentada. 

 

12. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL 

 

12.1 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, 

seja por decisão unilateral da Coordenadoria do PPGE/UFJ, seja por motivo de interesse público 

ou exigência legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique direito a indenização ou 

reclamação de qualquer natureza. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1 É de exclusiva responsabilidade de cada proponente adotar todas as providências que 

envolvam permissões e autorizações especiais de caráter ético ou legal, necessárias para a 

execução da proposta. 

 

13.2 O atendimento a proponentes com deficiência na apresentação de propostas será feito, 

dentro do prazo deste Edital, pela Secretaria do PPGE/UFJ e pela Comissão de Bolsas e 

Acompanhamento Discente.  

 

13.3 A contratação da bolsa condiciona-se à disponibilidade financeira e orçamentária da 

Capes, de modo que o resultado deste processo de seleção não gera aos/as classificados/as 

direito adquirido ao recebimento dos valores previstos e nem responsabiliza o PPGE pela 

concessão dessa cota de bolsa.   

 

14. CLÁUSULA DE RESERVA 
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14.1 A Coordenadoria do PPGE/UFJ reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as 

situações não previstas no presente Edital. 

 

Jataí, 07 de fevereiro de 2023 

 

 

 

 

                                              

 

Professora Doutora Camila Alberto Vicente de Oliveira  

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO  

 

a) Dados Pessoais 

 Nome:  

CPF: 

RG:    Órgão emissor: 

Data de nascimento: / /  

Estado Civil:  

Endereço:  Complemento  Bairro:  Cidade:  CEP  Estado:  

Telefones de contato: ( ) 

E-mail: 

Nome do/a orientador/a: 

Título do projeto de pesquisa: 

 

b) Indicação de produção acadêmica (2015 a 2020), na área de Educação (os artigos serão contabilizados a partir do sistema Qualis da 

Capes) - Valor total de 10 pontos 

Descrição Título da produção Quantidade da produção no período 
Total 

de 

pontos 
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Artigos em Periódicos com a seguinte valoração 

por produção no período: 

   

A1 = 3,0 pontos    

A2 = 2,5 pontos    

B1= 2,0 pontos    

B2 = 1,5 pontos    

B3 = 1,0 ponto    

B4 = 0,5 ponto    

B5= 0,4 ponto    

Livro com ISBN: 1,5 pontos.    

Capítulo de livro com ISBN: 1,0 ponto.    

Trabalhos completos em anais de eventos 

tradicionais da área de Educação 

   

Internacional -1,0 ponto    

Nacional – 0,5 ponto    

Regional ou local – 0,25 pontos    

Atuação docente na Educação Básica, atuação 

no PIBID, Prolicen, ou Iniciação Científica na 

área de Educação. Comprovados mediante 

certificado institucional ou declaração de 

secretaria de Ensino/Educação em caso de 

atuação docente. 0,25 pontos por ano completo 
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