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A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes do CAR/UFES comunica que 

no período de 11 a 17 de maio de 2022, estarão abertas as inscrições para alunos regulares da 

turma 2022 a uma bolsa de estudos no curso de Mestrado deste Programa, oriunda de cota 

PROCAP-FAPES anual e remanescente, sendo duas cotas integrais (até 24 meses) e uma cota 

parcial (14 meses). A Comissão de Bolsas e o Colegiado do PPGA organizarão a classificação 

de prioridade de concessão de bolsas, segundo Resolução Interna do Colegiado de Pós-

graduação em Artes do CAR/UFES e seu Regimento Interno, disponível no site 

www.artes.ufes.br.  

O critério de classificação dos inscritos seguirá a ordem geral de classificação no 

processo seletivo, sendo contratados bolsistas, em ordem decrescente da Média Final, que 

atenderem ao perfil de bolsas da FAPES, conforme anexo II, item 2 (Requisitos do candidato à 

bolsa) do edital FAPES 11/2021 – PROCAP 

(https://fapes.es.gov.br/Media/fapes/Editais/Edital_FAPES_N%C2%BA_011-2021_-_PROCAP_2022_-

_MESTRADO.pdf)  

A lista referente a este edital terá validade até dezembro de 2022, podendo ser prorrogada 

a critério da Comissão de Bolsas PPGA e do Colegiado do PPGA (a classificação não é garantia 

de bolsas). As bolsas serão liberadas segundo a sua disponibilidade pelas agências de fomento. 

A entrega da documentação anexa a este edital deverá ser feita somente por email para 

editaisppga@gmail.com  até as 17h59m do dia  17 de maio de 2022.  

Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta, fora do prazo deste Edital 

e/ou fora do horário previsto para tal finalidade. 

 

Calendário da seleção de bolsistas: 
 

Envio da documentação à Secretaria do PPGA 
CAR/UFES – via email editaisppga@gmail.com  

de 11 a 17 de maio de 2022 
(até as 17h59m) 

Classificação dos candidatos pela Comissão Bolsas 

e/ou Colegiado do PPGA (no caso de bolsas FAPES) 17 a 20 de maio de 2022 

Divulgação do Resultado A partir de 20 de maio de 2022 

Pedidos de Revisão (verificação de enquadramento) 21 a 22 de maio de 2022 

Resultado Final 23 de maio de 2022 

Preenchimento dos formulários FAPES  Até o dia 4 de junho de 2022 

Validade das bolsas ou da classificação  Até dezembro de 2022 

http://www.artes.ufes.br/
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Para fazer a solicitação, os candidatos matriculados (Turma de 2022) deverão 

enviar à Secretaria do PPGA CAR/UFES (via e-mail, conforme indicado neste edital) os 
seguintes documentos: 

 
i. Formulário de solicitação de bolsa (Anexo II desde edital, também disponibilzado 

em formato DOCX no site do PPGA) devidamente preenchido e assinado pelo(a) 

candidato(a) e pelo(a) orientador(a); 

ii. Cópia da Carteira de trabalho com as páginas de identificação, do último vínculo de 

trabalho, bem como a página seguinte, em branco. (Serão aceitos cópia de 

protocolos de solicitação do documento feito à Secretaria de Estado do Trabalho) 

ou documento correspondente que evidencie não ter vínculo empregatício ou que 

se enquadra na exceções listados no item III; e 

iii. Declaração, feita de próprio punho, de que não exerce atividade remunerada de 

qualquer natureza, em caráter eventual ou não eventual, ou de que se enquadra 

em uma das duas exceções abaixo:   

a) Se for professor da Rede Pública de Ensino Infantil, Fundamental, Médio, 

Técnico-Profissional e/ou Educação de Jovens e Adultos, Municipal ou 

Estadual do Espírito Santo, efetivo ou por designação temporária, com 

atuação em sala de aula e com carga horária semanal máxima de 25 (vinte 

e cinco) horas, incluindo as horas de planejamento. (Necessário incluir 

comprovação);  

b) Na hipótese de possuir vínculo estatutário ou celetista, se estiver liberado 

das atividades profissionais e sem recebimento de vencimentos. 

(Necessário incluir comprovação). 

OBS: É vedado ao bolsista ser sócio proprietário, sócio-gerente, sócio-

administrador, participar da administração de sociedade privada e/ou ser 

microempreendedor individual. Declarações falsas são sujeitas às penalidades da 

lei e acarretarão em medidas legais, incluindo devolução de valores (esse 

documento é obrigatório para todos os alunos regulares). 

iv. Comprovante de residência no Espírito Santo (serão aceitos contas de água, luz e 

telefone e cobranças bancárias no nome do candidato). Caso o candidato pretenda 

mudar-se em até 30 dias após a concessão de bolsa, será aceita uma declaração 

de próprio punho nestes termos. 

 
Vitória, 11 de maio de 2022 

Prof. Dr. Aparecido José Cirilo  
Coordenador do Programa de 

Pós-graduação em Artes do CAR/UFES 
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ANEXO I 
 

Critério de classificação candidatos com entrada em 2022 
 
 
 

Será considera a ordem decrescente da Média Final obtida pelos candidatos no processo seletivo 

da Turma de 2022, publicada no site do PPGA, disponível em 

https://artes.ufes.br/sites/artes.ufes.br/files/field/anexo/resultado_final_2022.1_para_publicar.pdf, 

observadas a distribuição equânime entre as linhas de pesquisa e a reserva de cotas (na proporção 

de 25% das vagas disponíveis). 

  

https://artes.ufes.br/sites/artes.ufes.br/files/field/anexo/resultado_final_2022.1_para_publicar.pdf
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Anexo II  
FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO FORMAL DE BOLSA 

 
Nome do Candidato: 

Número de Matrícula: 

Linha de Pesquisa: 

Orientador: 

Cotista: (   ) Sim  (   ) Não. 

Atividade remunerada: 

(   ) Não exerço atividade remunerada de qualquer natureza; 

(  ) Sou professor(a) da Rede Pública de Ensino Infantil, Fundamental, Médio, Técnico-Profissional 

e/ou Educação de Jovens e Adultos, Municipal ou Estadual do Espírito Santo, efetivo ou por 

designação temporária, com atuação em sala de aula e com carga horária semanal máxima de 25 

(vinte e cinco) horas, incluindo as horas de planejamento. Especificar local do vínculo e carga horária 

semanal: _________________________________________________________; 

(   ) Possuo vínculo estatutário ou celetista, e estou liberado(a) das atividades profissionais e sem 

recebimento de vencimentos. Especificar:_______________________________________; 

(    ) Outro. Especificar: _______________________________ 

 
Título da Dissertação (provisório):  

 
 
 

PARECER DO ORIENTADOR 
(Obrigatório, podendo ser feito via encaminhamento de e-mail com parecer do orientador à Secretaria do PPGA) 

 

 

 
 
 

Assinatura Orientador                                                   Assinatura Candidato 
 
 


