
Critérios Distribuição Cotas - Pró-reitoria
Demanda Social - CAPES 2022

A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPP) da UESC, recebeu o
Ofício Circular nº 5/2022-GAB/PR/CAPES no dia 12 de abril de 2022, por meio do
qual foi informada a concessão das cota de bolsas de estudo e/ou auxílios para
pagamento de taxas escolares para as Pró-Reitorias de Pós-Graduação, conforme
as diretrizes estabelecidas neste Ofício Circular, ficou definido que os critérios e a
priorização aplicados pela pró-reitoria ou órgão equivalente e a consequente
alocação detalhada por curso e programa de pós-graduação serão publicados no
sítio eletrônico da instituição de ensino e pesquisa.

A PROPP realizou no mês de Maio de 2022 a sondagem de cobertura de
bolsistas de todos os cursos de pós-graduação da UESC para obter informações e
determinar os critérios conforme a demanda apresentada pelos programas aptos a
receberem a cota de bolsas da pró-reitoria.

Em reunião com o Comitê de Pós-graduação cuja convocação e ata se
encontram no processo SEI 073.6819.2022.0013042-41, estabeleceu-se que a
priorização se dará conforme a apresentação de menores taxas de cobertura
de bolsistas dos cursos e para programas com editais abertos com previsão
de aprovação de discentes para o segundo semestre de 2022, tal distribuição
deverá contemplar os programas com demanda de discentes sem bolsas de
forma equilibrada.

Após sondagem realizada com a demanda de discentes sem bolsas e
distribuição equilibrada, as 9 cotas de mestrado e 9 cotas de doutorado foram
distribuídas da seguinte forma, apresentada na tabela abaixo:

Quadro das Cotas Distribuídas em 2022 (CAPES - PROPP)

Programa Cotas de
Mestrado

Cotas de
Doutorado

PPGGBM - Genética e Biologia Molecular 2 2

PPGPV - Produção Vegetal 0 1

PPGCA - Ciência Animal 0 1

PPGECB - Ecologia e Conservação da Biodiversidade 0 1

PPGZOO - Zoologia 0 2

PPGBBM - Biologia e Biotecnologia e Microrganismos 2 2

PPGCS - Ciência da Saúde 1 -



PPGECM - Educação em Ciências e Matemática 1 -

PPGMC - Modelagem Computacional em Ciência e
Tecnologia

1 -

PPGH - História 2 -

Ilhéus, 20 de junho de 2022.
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UESC.


