
EDITAL Nº 22, DE 9 DE JUNHO DE 2021.

A Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Geografia, cons�tuída pela
RESOLUÇÃO Nº 181, DE 29 DE ABRIL DE 2021, do curso de mestrado e doutorado acadêmico,
do Campus de Três Lagoas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul torna público aos
interessados o Edital de RESULTADO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS BOLSAS da Seleção de bolsas
2021 de mestrado e doutorado (Capes/Demanda Social e Fundect) para alunos dos cursos de
Mestrado e Doutorado em Geografia.

 
MESTRADO 

INSCRIÇÃO CANDIDATA(O) RESULTADO Classificação

202193967 Carlos Cesar Gonzales de Luna CLASSIFICADO 1º
implementada em março 2021

202195517 Joser Cleyton Neves CLASSIFICADO 2º
a ser implementada em julho 2021

202090225 João Pedro Turino Silva CLASSIFICADO 3º
a ser implementada em julho2021

202192787 Yasmim Silva de Campos Gonçalves Leal CLASSIFICADO 4º
a ser implementada em julho2021

202191410 Welton Pessoa de Macedo DESCLASSIFICADO  *

202192223 Felipe Mar�ns Pereira CLASSIFICADO 5º
a ser implementada em julho2021

202194468 Ana Carolina Fontane� Pinto CLASSIFICADO 6º
a ser implementada em julho 2021

 

DOUTORADO
INSCRIÇÃO CANDIDATA(O) RESULTADO Classificação

202192601 Érica Nayara Santana do Nascimento CLASSIFICADO 1º
a ser implementada quando surgir bolsa

202193589 Alisson Rodrigues Santori CLASSIFICADO 2º
a ser implementada quando surgir bolsa

          
 

(*)  

1- não entregou o Termo de Responsabilidade (exigido pela CAPES) dentro do
prazo estabelecido pela comissão;

2- enviou declaração de trabalho;

Segundo a Portaria nº 76, de 14 de abril de 2010 da Capes:

XI - Não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio
ou bolsa de outro programa da CAPES, de outra agência de fomento pública, nacional ou
internacional, ou empresa pública ou privada, excetuando-se:

            a) poderá ser admi�do como bolsista de mestrado ou doutorado, o pós-
graduando que perceba remuneração bruta inferior ao valor da bolsa da respec�va
modalidade, decorrente de vínculo funcional com a rede pública de ensino básico ou na área 11/06/2021
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de saúde cole�va, desde que liberado integralmente da a�vidade profissional e, nesse úl�mo
caso, esteja cursando a pós-graduação na respec�va área;

            b) os bolsistas da CAPES, matriculados em programas de pós-graduação
no país, selecionados para atuarem como professores subs�tutos nas ins�tuições públicas de
ensino superior, com a devida anuência do seu orientador e autorização da Comissão de
Bolsas CAPES/DS do programa de pós-graduação, terão preservadas as bolsas de estudo. No
entanto, aqueles que já se encontram atuando como professores subs�tutos não poderão ser
contemplados com bolsas do Programa de Demanda Social;

            c) conforme estabelecido pela Portaria Conjunta Nº. 1 Capes/CNPq, de
12/12/2007, os bolsistas CAPES, matriculados em programas de pós-graduação no país,
poderão receber bolsa da Universidade Aberta do Brasil – UAB, quando atuarem como
tutores. Em relação aos demais agentes da UAB, não será permi�do o acúmulo dessas bolsas.

Combinado a isso, segundo o EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 17/2021

V- Considerando a apresentação de todos os documentos comprobatórios
exigidos, a seleção estará pautada nos critérios de mérito acadêmico (classificação geral),
conforme as disposições da Portaria da Capes nº 76/2010.

A prioridade do Programa é para discentes sem qualquer vínculo
emprega�cio e com disponibilidade para dedicação integral ao curso de Pós-Graduação. No
entanto, caso as vagas não sejam totalmente preenchidas por candidatos com o referido
perfil, as vagas remanescentes poderão ser redirecionadas para pós-graduandos docentes
efe�vos da rede pública de educação que tenham afastamento de suas a�vidades, a ser
comprovada mediante declaração da Ins�tuição de Ensino a qual estejam vinculados.

Havendo, ainda, vagas remanescentes, será des�nada bolsa com pagamento de
mensalidade complementar para todos os professores da rede pública federal, estadual ou
municipal, que atuem no ensino básico correspondendo à complementação de sua
remuneração bruta para a�ngir o valor da bolsa.

 

Três Lagoas, 9 de junho de 2021 
 

 
 Comissão Permanente de Bolsas do PPG Geografia

Profa Dra Patrícia Helena Milani
Profa Dra Patricia Helena Mirandola Garcia

Prof  Dr Thiago Araujo Santos
Prof  Dr Vitor Matheus Bacani

Luiz Eduardo da Silva, representante discente.
 

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Patricia Helena Mirandola Garcia,
Coordenador(a) de Curso de Pós-graduação, em 09/06/2021, às 15:48,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Vitor Matheus Bacani, Professor
do Magisterio Superior, em 09/06/2021, às 16:22, conforme horário oficial
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de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Patricia Helena Milani,
Professora do Magistério Superior, em 09/06/2021, às 17:53, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Araujo Santos, Professor
do Magisterio Superior, em 10/06/2021, às 08:55, conforme horário oficial
de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2612924 e o código CRC 760E1BA3.

 

COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
Avenida Ranulpho Marques Leal, 3484 

Fone: (67) 3509-3701 
CEP 79613-000 - Três Lagoas - MS

Referência: Processo nº 23448.001639/2021-91 SEI nº 2612924
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