
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

NOTA SOBRE BOLSAS DE ESTUDO PARA INGRESSANTES 2022 MESTRADO E DOUTORADO E 

SOBRE EDITAL SOCIOECONÔMICO PARA INGRESSANTES 2021 -  DOUTORADO 

 

A Comissão de Bolsas, dando as boas-vindas às novas alunas e aos novos alunos, vem informar 

o seguinte:  

Devido aos sucessivos cortes de bolsas realizados e anunciados pelas agências de fomento à 

pesquisa e pós-graduação no país, não temos condições de informar neste momento qual a 

oferta total de bolsas de estudo para ingressantes no Mestrado e Doutorado do PPGCSO em 

2022. Conforme a disponibilização destas bolsas seguindo o calendário das referidas agências 

de fomento, faremos a distribuição considerando os seguintes critérios e procedimentos: 

a) As bolsas de mestrado e doutorado serão distribuídas conforme o critério aprovado 

em 2020 pelo Colegiado do PPGCSO, ou seja, na proporção de: 50% das bolsas 

distribuídas de acordo com 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. A aplicação desta proporção se iniciará 

com o critério do processo seletivo e continuará seguindo a ordem critério 

seletivo/critério socioeconômico/critério seletivo e assim sucessivamente na medida 

da liberação gradativa de novas bolsas pelas agências de fomento; 

b) A declaração da demanda à Secretaria por parte de interessadas e interessados em 

bolsas distribuídas pelo critério de seleção, assim como a inscrição nos editais 

socioeconômicos para interessados e interessadas nesta modalidade é o que 

comprovará a demanda de bolsa 

c) Observamos, quanto ao edital socioeconômico, que a classificação no edital, com base 

nas declarações e apresentação de documentação solicitada pelo edital, será a base 

para a distribuição de novas bolsas que venham a ser disponibilizadas adiante pelas 

agências de financiamento; 

 

A Comissão de Bolsas do PPGCSO 

Em 04 de fevereiro de 2022. 

 


