PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS
NOTA SOBRE BOLSAS DE ESTUDO PARA INGRESSANTES 2021 MESTRADO E DOUTORADO
Prezadas e Prezados Discentes,
Sejam bem vindos ao PPGCSO.
A Comissão de Bolsas, após consulta ao Colegiado do Programa de Pós-graduação em Ciências
Sociais da UFJF, vem informar o seguinte:
Devido aos sucessivos cortes de bolsas pelas agências de fomento à pesquisa e pós-graduação
no país, a oferta de bolsas de estudo para ingressantes no Mestrado e Doutorado do PPGCSO
em 2021 está restrita a:
6 bolsas para o Mestrado;
1 bolsa para o Doutorado.
São critérios aprovados pelo Colegiado do PPGCSO:
a) NÃO PODERÃO se candidatar à concessão de bolsas do PPGCSO as/os discentes que se
enquadrem na categoria de FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CONCURSADOS/EFETIVOS.
b) Os candidatos classificados dentro do limite de bolsas, para fazer jus à

indicação deverão se comprometer à DEDICAÇÃO EXCLUSIVA às atividades
acadêmicas, sendo vedado ao bolsista acumular bolsa com qualquer outra
atividade remunerada.
Na distribuição das bolsas para ingressantes 2021, serão adotados os seguintes critérios:
a) BOLSAS DE MESTRADO: serão distribuídas conforme critério aprovado pelo Colegiado
do PPGSO na proporção de: 50% das bolsas distribuídas conforme a ordem de
classificação no processo seletivo para ingresso no PPGCSO; 50% das bolsas destinadas
ao Edital de Concessão de Bolsas por Critério Socioeconômico a ser divulgado pelo
PPGCSO;
b) BOLSA DE DOUTORADO: a bolsa de doutorado será destinada à/ao ingressante
classificada/o em 1º. lugar no processo seletivo para ingresso no PPGCSO.
Informamos ainda que, em caso de disponibilidade de novas bolsas de estudo para o PPGCSO,
as mesmas deverão ser alocadas conforme o seguinte procedimento:
a) Mestrado: à/ao próxima/o ingressante conforme a ordem de classificação no processo
seletivo; e, havendo nova bolsa disponível, à/ao próxima/o ingressante classificada/o
no Edital de Concessão de Bolsas por Critério Socioeconômico, e assim sucessivamente
para ofertas subsequentes de bolsas de mestrado.
b) Em caso de oferta de nova bolsa de doutorado, o PPGCSO abrirá inscrições e realizará
a avaliação socioeconômica para destinação da referida bolsa, preferencialmente
através de edital, havendo tempo hábil para a sua realização.
A Comissão de Bolsas do PPGCSO
Em 13 de abril de 2021.

