
 
 
 
 
 
 

                                                      Chamada Nº 001/2021 
 
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE MESTRANDOS DO PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO – FACMAIS PARA O RECEBIMENTO DE BOLSA PROSUP/CAPES 

 
O   Programa   de   Pós-Graduação    em   Educação   da   Faculdade   de    Inhumas    –
PPGE/FACMAIS comunica que estarão abertas, no período de 22 de julho a 12 de agosto de 
2021, as inscrições para o processo de seleção de discentes do Mestrado em Educação da FacMais 
para obtenção de bolsa de auxílio do Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de 
Ensino Particulares (PROSUP), da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível 
Superior (CAPES). 

 
 
Das bolsas  
 
I -  Serão oferecidas 03 bolsas disponibilizadas pelo PROSUP/CAPES. 
 
1.2. O número de bolsas está relacionado à quantidade de bolsas disponibilizadas pela Capes 
para o Mestrado em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da FacMais. 
 
1.3. Nos casos em que o candidato selecionado não apresentar a documentação exigida, ou por 
qualquer outro motivo não comprovar os requisitos necessários, ou ainda, mediante 
intercorrência no ato de contratação do bolsista junto à CAPES, será chamado outro candidato 
conforme a ordem de classificação.  
 
Critérios para concessão de bolsa PROSUP CAPES – PPGE/FACMAIS: 
 
I – estar regularmente matriculado e frequentando o Mestrado em Educação do Programa de 
Pós-Graduação em Educação da FacMais, nas turmas 2020/2, 2021/1, 2021/2; 
 
II   -   ser   classificado   em   processo   seletivo   conduzido   pela   Comissão   de   Bolsas 

              PROSUP/Capes/ PPGE/FACMAIS; 
 
III – não possuir qualquer relação de trabalho com a FacMais; 
 
IV -   caso exerça atividade remunerada, estar em afastamento ou licença, com exceção dos 
casos previstos nas normas da Capes; 
 
V – caso exerça atividade remunerada e não esteja em afastamento ou licença, apresentar, no 
ato da inscrição, declaração de que pretende solicitar rescisão contratual se for selecionado para 
receber a bolsa, com exceção dos casos previstos nas normas da Capes; 
 
VI – sendo servidor público, demonstrar regularidade de afastamento do exercício do cargo; 
 
VII - comprovar desempenho satisfatório no processo seletivo para o Mestrado em Educação 
do Programa de Pós-Graduação em Educação da FacMais (alunos ingressantes em 2021/2), e  
 



 
 
 
 
 
 
desempenho acadêmico satisfatório conforme as normas definidas pelo Programa de Pós-
Graduação em Educação da FacMais (alunos das turmas 2020/2 e 2021/1); 
 
VIII - não acumular a bolsa Prosup/Capes com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de        
outro programa da Capes, ou de outra agência pública de fomento nacional ou internacional. 

 
              Cumprimento dos critérios  

I - A inobservância dos critérios definidos nos termos desta Chamada implicará no 
indeferimento da inscrição do candidato. 
II – O (a) mestrando(a) que for selecionado(a) para receber bolsa PROSUP deverá apresentar 
dados bancários (agência e conta corrente) de conta corrente no BANCO DO BRASIL, pois, 
de acordo com o Regulamento do PROSUP, as mensalidades só poderão ser recebidas em 
contas correntes do BANCO DO BRASIL, devendo a mesma ser de titularidade do bolsista, 
não podendo ser utilizada conta poupança ou conta conjunta.  
 
Documentos exigidos no ato da inscrição 
I - Formulário de inscrição devidamente preenchido.  O currículo na Plataforma  Lattes, com 
link de acesso informado neste formulário, deverá ter sido  atualizado em 2021.  Disponível no 
Anexo I desta Chamada. 
II– Cópia dos documentos pessoais – RG, CPF. 
III- Cópia de comprovante de matrícula no Mestrado em Educação do PPGE/ FACMAIS. 
IV -Cópia de comprovação de que não se encontra em exercício profissional: cópia das folhas 
da carteira de trabalho onde constam os registros do vínculo trabalhista e do afastamento ou 
licença do exercício das funções; ou cópia de documento que comprove juridicamente 
afastamento ou licença do exercício das funções; ou declaração de que solicitará rescisão 
contratual do exercício das funções se for selecionado para receber bolsa Prosup/Capes. 
V- Cópia do projeto de pesquisa de mestrado atualizado. 
Todos os documentos devem ser apresentados em arquivos PDF, exceto o item III que deve 
estar em formato Word, e enviados para o e-mail do PPGE FACMAIS , colocando no assunto 
– Inscrição bolsa PROSUP . E-mail:  mestradoeducacao@facmais.edu.br .   
 

               Divulgação do resultado 
A divulgação do resultado deste processo seletivo – Bolsa PROSUP/CAPES/PPGE/FACMAIS 
2021, será publicada on line, no dia 13/07/2021 na página da FACMAIS. Link de acesso: 
https://www.facmais.edu.br/mestrado/ 

                                                              
                                                                              
                                 ______________________________________________________ 

Profª Drª Elianda Figueiredo Arantes Tiballi 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Mestrado Acadêmico – PPGE-FACMAIS 

https://www.facmais.edu.br/mestrado/


 
 
 

ANEXO I 
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA 

BOLSA PROSUP/CAPES –  Chamada Nº 001/2021  
 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Nome:  
Data de nascimento:  
Nacionalidade:  
CPF:  
Identidade: Data: 
Estado Civil: 
Número de dependentes:  
Endereço residencial:  
CEP:  Cidade: UF: 
 E-mail: 
Celular/Whatsapp:  

 
ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

Vínculo empregatício: SIM (   ) NÃO ( ) 
Regime de trabalho:  
Instituição:  Cargo ou função: 
Endereço profissional:  
Telefone:  E-mail: 
Caso possua vínculo empregatício, encontra-se em licença ou afastamento do exercício 
profissional? SIM (   ) NÃO (  ) 
Caso não esteja em licença ou afastamento, pretende solicitar rescisão contratual se for 
selecionado para receber a bolsa? SIM (   ) NÃO (  ) 

 
FORMAÇÃO ACADÊMICA ANTERIOR 

Graduação:  
Instituição:  
 UF: País: 

 
INFORMAÇÔES DO MESTRADO EM CURSO 

Ano e semestre de ingresso no Mestrado em Educação – FACMAIS:  
Título do projeto de dissertação: 
 
 
Linha de Pesquisa:  
 
 
Orientador (a):  
 

 
CURRÌCULO ATUALIZADO NA PLATAFORMA LATTES 

Link de acesso:  
 
Inhumas,         /      / 
 
Assinatura:  

 
        

  


