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Seleção de Bolsas de Estudos concedidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES)
 
EDITAL
  
O Pró-Reitor Acadêmico do Centro Universitário FIEO – UNIFIEO, mantido pela Fundação
Instituto de Ensino para Osasco, no uso das atribuições regimentais e estatutárias que lhe são
conferidas, torna público para conhecimento dos interessados, as condições de Inscrição e de
Seleção de Bolsas de Estudos concedidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES), através do Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de
Ensino Particulares (PROSUP) para o Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia
Educacional para 3 (três) bolsas de estudo integrais de Mestrado, 4 (quatro) bolsas integrais de
doutorado e 5 (cinco) bolsas Taxa Escolar- doutorado. A Comissão Interna de Concessão de
Bolsas de Estudos e Taxas Escolares da Capes (PROSUP) definiu que, para candidatar-se à bolsa,
o mestrando ou doutorando deverá atender os critérios estabelecidos no Art. 11º do Regulamento
do PROSUP (Portaria CAPES 181 de 18 de dezembro de 2012), a saber:
 
I – comprovar desempenho acadêmico satisfatório demonstrado.
 
II – não possuir qualquer relação de trabalho com o UNIFIEO;
 
III – não acumular a bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de outro programa da
CAPES, ou de outra agência de fomento pública nacional ou internacional, ou ainda, com o
exercício profissional remunerado, ressalvada expressa permissão em norma específica baixada
pela CAPES;
 
1V – se servidor público, demonstrar regularidade do afastamento do exercício do cargo, salvo se
conciliáveis as atividades do curso com a jornada laboral;
 
V – estar regularmente matriculado no Programa de Pós-Graduação em que se realiza o curso;
 
VI – firmar Termo de Compromisso, declarando estar ciente e de acordo com  os requisitos
estabelecidos neste artigo.
 
Parágrafo único. A inobservância dos requisitos deste artigo pela Instituição e pelos programas
de pós-graduação acarretará a imediata revogação das concessões indevidas, com a consequente



suspensão dos repasses correspondentes e a restituição à CAPES dos recursos irregularmente
aplicados.
 
Para concessão das Bolsas de Estudo e Taxas Escolares, exigir-se-ão também:
 
I – cumprir todas as determinações regimentais do Programa de Pós- Graduação stricto sensu em
Psicologia Educacional do UNIFIEO;
 
II – quando bolsista, dedicar-se integralmente às atividades do curso (40 horas semanais), visando
atender aos objetivos do cronograma de atividades e cumprir tempestivamente o prazo máximo
estabelecido para sua titulação;
 
III – assumir a obrigação de restituir todos os recursos recebidos da CAPES, na hipótese de
interrupção do estudo, salvo se motivada por doença grave devidamente comprovada;
 
IV – quando for beneficiário de taxa escolar, prevista no Art. 8º, inciso II (Portaria CAPES 181 de
18 de dezembro de 2012), repassar mensalmente à instituição a qual está vinculado o valor da taxa
escolar recebido em sua conta, sujeito ao cancelamento imediato do benefício no caso do não
cumprimento desta obrigação e dedicar-se presencialmente 20 horas semanais visando atender aos
objetivos do cronograma de atividades e cumprir tempestivamente o prazo máximo estabelecido
para sua titulação;
 
V – restituir os recursos recebidos irregularmente a CAPES, quando apurada a não observância
das normas do PROSUP, salvo se mantida por caso fortuito, força maior, circunstância alheia à sua
vontade ou doença grave devidamente comprovada e fundamentada em parecer da Comissão de
bolsas. A avaliação dessas situações fica condicionada à aprovação pela Diretoria Executiva da
CAPES, em despacho fundamentado.
 
Poderão inscrever-se os mestrandos e doutorandos ingressantes de 2022/01 e 2022/02. A vigência
das bolsas de estudo e das taxas escolares será de 24 meses para o mestrado e 48 meses para o
doutorado. Estes prazos não serão prorrogáveis e os alunos deverão defender suas dissertações
e/ou teses até esta data.
 
A documentação exigida para inscrição no presente edital consiste em: Currículo Lattes atualizado
e documentado; Diploma e Histórico Escolar do Curso de Graduação, duas cartas de
recomendação de professor ou profissional da área, Termo de Compromisso (de acordo com o
critério VII do Art.11 do Regulamento PROSUP), proposta de projeto de pesquisa e Cópia da
Carteira de Trabalho, comprovando não possuir vínculo empregatício.
 
A Comissão Interna de Concessão de Bolsas de Estudos e Taxas Escolares da Capes procederá à
análise dos documentos solicitados e a seleção do mestrando/doutorando que serão contemplados
com as bolsas de estudo e taxas escolares.
 
Revogadas as disposições em contrário, o presente edital entra em vigor nesta data.
   
Osasco, 27 de abril de 2022.
 



 Prof. Wallas Pereira Caetano - DD. Reitor do Centro universitário UNIFIEO

Prof. Dr. Marcos José da Silva – DD. Pró-Reitor Acadêmico  

Anexo I
 
Pontuação da avaliação do currículo comprovado com vistas à seleção de bolsistas PROSUP
 
1.  Produção técnica e científica
Publicação de resumos ou artigos em anais de evento
(impresso ou online)

 

Internacional: 10

Nacional: 05

Local/Regional: 2,5
Trabalho científico publicado em periódico Qualis
(impresso ou online)

 

Qualis A1: 50

Qualis A2: 40

Qualis B1: 30

Qualis B2: 25

Qualis B3: 20

Qualis B4: 15

Qualis B5: 10

Qualis C: 05
Capítulos de livros publicados (impresso ou online)

 

Internacional: 20

Nacional: 10

Livro publicado
Internacional: 30

Nacional: 15

Participação de eventos com artigos ou pôsteres
aprovados

Internacional  30

Nacional: 15
 
Observação 1: A comprovação da produção científica publicada consiste na apresentação da
página de rosto, desde que esta contenha o nome do periódico ou do livro, editora, autor (ou
autores), data e número de páginas. Caso a página de rosto não contenha todas estas informações,
outras páginas deverão ser apresentadas, até que todos os dados solicitados sejam comprovados.
No caso de trabalho online, se artigo em revista, além do endereço eletrônico, cópia do texto e da
capa da revista. Em todos os casos apresentar também o ISBN.



Observação 2: A comprovação da produção científica no prelo consiste na apresentação do artigo
(ou capítulo de livro, ou outro) na íntegra, incluindo o ofício do editor, com firma reconhecida e
CNPJ da empresa, declarando o aceite do artigo (ou capítulo de livro, ou outro).
Observação 3: Para publicações fora da área de concentração, será computada metade dos pontos
de cada item.
Observação 4: O candidato que alcançar a maior pontuação terá sua nota equivalente a 55 pontos
e os demais receberão pontuação diretamente proporcional.
 

 
2.  Outras atividades acadêmicas e profissionais (ligadas à área acadêmico-científica e
profissional; máximo 15 pontos):
2.1. Curso como participante: 2 pontos a cada 40 horas;
2.2. Curso como ministrante: 2 pontos a cada 20 horas;
2.3. Trabalho como bolsista de iniciação científica, inclusive como bolsista voluntário: 2 pontos
por semestre;
2.4. Trabalho ou estágio não obrigatório em Educação ou áreas afins: 2 pontos por semestre;
2.5. Monitoria: 1 ponto por semestre;                                  
2.6. Organização de evento científico: Internacional (1 ponto por evento), Nacional (0,8 pontos
por evento), Regional (0,5 pontos por evento);
2.7. Participação de evento científico: Internacional (1 ponto por evento), Nacional (0,8 pontos por
evento), Regional (0,5 pontos por evento);
2.8. Participação em projeto de extensão: 1 ponto por atividade por semestre.
2.9. Atividade docente: 2 pontos por semestre.
 
Observação 1: Para atividade fora da área de concentração, será computada metade dos pontos de
cada item.

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSAS PROSUP
(CAPES)
 
 
 

Data  

Até 30/08/22 Inscrição na secretaria do Programa 

02/09/22 Divulgação dos selecionados para
entrevista

05/09/22 Entrevistas

06/09/22 Divulgação dos resultados
 



CARTA DE RECOMENDAÇÃO
 
Solicite que um professor de sua escolha encaminhe um e-mail confidencial à secretaria do
programa, contendo as informações a seguir:
 
A - Nome do candidato:_______________________________________________
 
B - Informações confidenciais sobre o candidato:
1 – Conheço o candidato desde ________, como:
( ) aluno de Graduação
( ) aluno de Pós-Graduação
( ) outros (especifique)____________________________________________________
 
2 – Com relação ao candidato, fui seu:
( ) Professor em disciplina ( ) Professor orientador
( ) Professor em várias disciplinas ( ) Chefe de Departamento
( ) Outras funções (especificar)_____________________________________________________
 
3 – Desejamos a sua opinião sobre o candidato à Bolsa PROSUP/CAPES Estas informações, de
caráter CONFIDENCIAL, são necessárias para que possamos julgar sua adequação, capacidade e
iniciativa para estudos avançados e pesquisa. Em comparação com outros Estudantes/Profissionais
com os quais V.S.a esteve associado nos últimos cinco anos, avalie o candidato nas seguintes
categorias:
 
 

 
Excelente

(5% Superior)

Bom

(20% superior)

Médio

(50% superior)
Abaixo da
média

Não
observado

Capacidade intelectual      
Motivação para

estudos avançados
     

Capacidade para

trabalho individual
     

Facilidade de

expressão escrita
     

Facilidade de

expressão oral
     

Avaliação global      
  



 
4 – O histórico escolar do candidato aluno reflete adequadamente sua capacidade?
( ) sim ( ) não (justifique por favor) ______________________________________
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
 
Requerimento de Inscrição para Seleção no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Psicologia Educacional
 
(   ) MESTRADO
(   ) DOUTORADO
 
1. DADOS PESSOAIS:
Nome Completo:
Data de Nascimento:
Naturalidade:
Estado Civil:
Nome do Cônjuge:
Filiação:
Identidade nº: Órgão:
CPF:

Linha de pesquisa pretendida:
(I ). Avaliação em desenvolvimento humano e aprendizagem: implicações educacionais
(II). Processos educacionais nos grupos, organizações, contextos comunitários e sociais
(III). Políticas Públicas e Direitos Fundamentais
 
2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
( ) Requerimento de Inscrição devidamente preenchido.
( ) Cópia do Diploma de Curso Superior, autenticado; ou declaração de Colação de Grau
autenticada.
( ) Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação.
( ) Uma foto 3x4.
( ) Curriculum Vitae cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq (www.cnpq.br) e impresso em uma
via, documentado.
( ) Cópia da Carteira de Identidade.
( ) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF).
( ) Cópia de Certidão de Nascimento ou Casamento.
( ) Cartas de Apresentação de dois docentes da graduação e/ou de dois profissionais da área que
conheçam o desempenho cognitivo/profissional do candidato.
(  ) Projeto de pesquisa na área e linha de pesquisa em que estão inscritos.
    


