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Com o intuito de dar transparência ao processo de distribuição das cotas de bolsas de Mestrado e 
Doutorado concedidas pela CAPES em abril de 2022, para serem gerenciadas pela PROPESP, foi 
constituída uma Comissão, tendo como participantes a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 
(Iracilda Sampaio), o Diretor de Pós-Graduação (Marcelo Vallinoto), e os membros ad hoc, Prof. Dra. 
Angela Klautau PPG-Física, Prof. Dr. Sidney Santos, PPG-Genética e Biologia Molecular, e Prof. Dr. 
Pedro Piani, PPG-Psicologia. 
 
Os procedimentos de distribuição das cotas iniciaram com a publicação em 15/6/2022 do Edital 14/2022 
do Programa de Ações Afirmativas da Pós-Graduação – PAF-PG, com a oferta de 16 bolsas de 
Mestrado e 16 de Doutorado. Como resultado do edital PAF-PG tivemos a aprovação de 19 alunos para 
bolsa de mestrado e 4 alunos para bolsa de doutorado. A Comissão referendou o resultado do Edital 
PAF-PG, mesmo com 3 discentes a mais do que as 16 cotas ofertadas para mestrado, considerando que 
alguns estudantes eram de Campi do interior, o que estaria dentro do critério da concessão de município 
com baixo IDH. 
 
Na sequência foi realizada a última etapa do processo de distribuição das cotas, usando agora os dois 
critérios principais exigidos pela Capes, como mostrado abaixo. 
 

I - Temas estratégicos definidos pela Pró-Reitoria, a saber: Saúde; Biotecnologia; 
Alimentos; Água; Sustentabilidade; Biodiversidade, Clima; Populações Tradicionais; 
Materiais Avançados; Educação e Cultura; 
 
II - Cursos ofertados nos municípios de menor Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM). 

   
A distribuição das cotas e a indicação do critério utilizado estão apresentados na planilha em anexo. 
 
O resultado da distribuição das cotas foi enviado para a CAPES em 10/8/2022, e a PROPESP aguarda 
a liberação das cotas na plataforma SCBA para efetivar o cadastro dos discentes ainda no mês de agosto 
de 2022. 
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