
Para alunos aceitos para ingresso no mestrado a partir de março/2015, foi aprovada pela Comissão de Bolsas 
realizada em 19 de fevereiro de 2015 e homologada na reunião da CPG realizada em 20 de fevereiro de 2015 a 
seguinte ordem de concessão de bolsas para serem implementadas no primeiro semestre de 2015 

A

previsão é que todas as bolsas sejam implementadas até início de maio/2015. Algumas bolsas já estão
disponíveis, devido a defesas realizadas. Caso possua vínculo empregatício com percepção salarial inferior ao
valor modalidade da bolsa o mesmo deverá apresentar documento comprobatória da aprovação do seu
afastamento junto a instituição de origem. Se estrangeiro é obrigatório a apresentação do visto de permanência.
Os documentos deverão ser entregues até no máximo 13/03/15, juntamente com a matrícula efetivada no curso
para que o pagamento referente ao mês de março possa ser efetuada. 

Para alunos aceitos para ingresso no doutorado a partir de março/2015, foi aprovada pela Comissão de 
Bolsas realizada em 19 de fevereiro de 2015 e homologada na reunião da CPG realizada em 20 de fevereiro de 
2015 a seguinte ordem de concessão de bolsas CAPES/DS, desde que o nono artigo da portaria 076 de 14 de 
abril de 2010 seja rigorosamente cumprido pelo(a) candidato(a),   para serem implementadas no primeiro 
semestre de 2015. 

A previsão é que (3)(três) bolsas sejam implementadas em março. Caso possua vínculo empregatício com 
percepção salarial inferior ao valor modalidade da bolsa o mesmo deverá apresentar documento comprobatória 
da aprovação do seu afastamento junto a instituição de origem. Se estrangeiro é obrigatório a apresentação do 
visto de permanência. Os documentos deverão ser entregues até no máximo 13/03/15, juntamente com a 
matrícula efetivada no curso para que o pagamento referente ao mês de março possa ser efetuada. 
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