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EDITAL Nº 02/2020 
Processo Seletivo – Bolsas CAPES-PROEX - 2021/1 
 Programa de Pós-Graduação em Administração 

I. INTRODUÇÃO 
O Programa de Excelência Acadêmica-PROEX tem como objetivo manter o padrão de qualidade dos 
programas de pós-graduação stricto sensu, avaliado(s) pela CAPES com nota 6 e 7, buscando atender as 
suas necessidades e especificidades. As cotas de bolsas são definidas pela Comissão de Gestão do 
PROEX/CAPES do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos – Unisinos. 
A implementação das bolsas será conforme a disponibilidade das verbas e cotas concedidas pela CAPES, 
para o ano de 2021. A distribuição das cotas terá como base os critérios definidos pelo curso, respeitando 
as normas constantes na Portaria da CAPES nº. 034/2006 e critérios complementares constantes no 
presente Edital. O apoio no âmbito do PROEX dar-se-á nas seguintes modalidades: 
 

 Modalidade I: 
Bolsa de Pós-Graduação – o bolsista recebe a mensalidade da bolsa de estudos e o auxílio para 
pagamento de taxas escolares (esse último deve ser repassado integralmente à Unisinos). Como 
requisito de concessão da bolsa o indicado deverá dedicar-se integralmente às atividades do 
curso, com no mínimo 20 horas semanais, excetuando-se as horas das disciplinas.  

 Modalidade II: 
Auxílio para pagamento de Taxas Escolares - auxílio financeiro na forma de taxa escolar que 
deverá ser repassada integralmente à Unisinos. Para esta modalidade o indicado deverá dedicar 
no mínimo 10 horas semanais às atividades do curso, excetuando-se as horas das disciplinas. 
 

II. COMPROMISSOS DO PÓS-GRADUANDO PARA CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO 
a) Modalidade I (Mestrado e Doutorado) 

 Comprovar participação de 1(um) evento importante da área por ano; 

 Apresentar trabalhos em todos os eventos do Programa que abrirem para inscrição de trabalhos. 
Considera-se relevante a participação no EnANPAD, com apresentação de artigos;  

 Se doutorando, comprovar a elaboração e a submissão de 03 (três) artigos e se mestrando 1(um) 
artigo, ambos em periódico Qualis/CAPES de mínimo B3 ou conforme regimento; 

 Se doutorando, assistir a no mínimo, 08 (oito) bancas de mestrado ou doutorado e se mestrando, 
assistir a no mínimo, 05 (cinco) bancas de mestrado ou doutorado. 

 Cumprir com os prazos estabelecidos pelo Programa para depósito de trabalhos e cumprimento 
das etapas do curso; 

 Cumprir no mínimo 20 horas semanais no Programa, conforme plano de estudos organizado com 
o orientador, excetuando-se as horas das disciplinas.  

b) Modalidade II (Mestrado e Doutorado) 

 Comprovar participação de 1 (um) evento importante da área por ano; 

 Apresentar trabalho em todos os eventos do Programa que abrirem para inscrição de trabalhos. 
Considera-se relevante a participação no EnANPAD, com apresentação de artigos;  

 Se doutorando, comprovar a elaboração e a submissão de pelo menos 02 (dois) artigos e se 
mestrando de 01 (um) artigo, ambos em periódico Qualis/CAPES de mínimo B3 ou conforme 
regimento. 

 Cumprir com os prazos estabelecidos pelo Programa para depósito de trabalhos e cumprimento 
das etapas do curso;  

 Cumprir no mínimo 10 horas semanais no Programa, conforme plano de estudos organizado com 
o orientador, excetuando-se as horas das disciplinas. 

Observações: 
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1) Todos os requisitos acima são condições para a renovação semestral da bolsa.  
2) As produções dos bolsistas modalidades I e II devem estar vinculadas ao tema da tese/dissertação e 
serem orientadas pelo professor orientador.  
3) Sugere-se que produções sejam realizadas em parceria com o professor orientador ou com colegas do 
curso de Mestrado e/ou Doutorado. 
 
III. DESTINAÇÃO DAS BOLSAS 
As bolsas serão destinadas aos alunos selecionados em processo seletivo regular dos cursos de Mestrado 
e de Doutorado em Administração, com matrícula inicial em 2021/1. 
 
IV. VIGÊNCIA DA BOLSA 
O beneficiário deverá concluir a dissertação em no máximo 24 meses, ou a tese em no máximo 48 meses 
improrrogáveis, a contar do início do curso, renovados semestralmente. 
Caso o beneficiário já tiver recebido bolsa de outras agências para mesma finalidade, o período de 
concessão da bolsa contabilizará as mensalidades recebidas. 
 
V. CRONOGRAMA 
Período de inscrição: de 28 de setembro a 07 de dezembro de 2020  
Resultado preliminar: até 18 de dezembro de 2020  
Recurso: 21 e 22 de dezembro de 2020  
Análise do recurso: 22 de dezembro de 2020  
Divulgação dos contemplados: até 23 de dezembro de 2020  
Matrículas dos alunos contemplados: 07 a 15 de janeiro de 2021, conforme orientação recebida pela 
secretaria do curso. 
 
VI. INSCRIÇÃO ONLINE  
Acesse o site http://www.unisinos.br/bolsas-financiamentos-descontos/mestrado-e-
doutorado/capes/#proex e leia atentamente as instruções do Edital, antes de iniciar sua inscrição através 
do botão. 
Observação.: além da inscrição para a bolsa o candidato também deve realizar a inscrição no Processo 
Seletivo do curso, ver edital no site do curso de interesse.  
 
Informações para realizar a inscrição 

 Para Modalidade I, não ter vínculo empregatício de qualquer natureza.  

 Os candidatos à bolsa não poderão ter nenhum tipo de vínculo de trabalho com a UNISINOS. 

 Ao realizar a inscrição pela web deverá ter em mãos as informações da conta corrente individual 
(número da agência, nome da agência, nome do banco e número da conta bancária) para o 
preenchimento do questionário. A CAPES não aceita contas digitais (ex.: NuBank e Caixa Fácil). 

 O candidato pode solicitar as duas opções de modalidades de bolsa, caso atenda aos requisitos de 
ambas. No entanto a concessão é de uma das modalidades por aluno.  

 A Comissão de bolsas, se necessário, poderá solicitar documento comprobatórios. 
 
VII. PROCESSO DE SELEÇÃO  
Compete à Comissão de Seleção e Acompanhamento de Bolsas de Estudo do Programa de Pós-Graduação 
em Administração da UNISINOS instaurar e promover o processo seletivo de candidatos à bolsa, no 
âmbito do Programa, informando o resultado, através da relação dos candidatos selecionados, por ordem 
de classificação. 
Requisitos para concessão de bolsa para candidatos ingressantes em 2021/1 

http://www.unisinos.br/bolsas-financiamentos-descontos/mestrado-e-doutorado/capes/#proex
http://www.unisinos.br/bolsas-financiamentos-descontos/mestrado-e-doutorado/capes/#proex
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 Aprovação no processo de seleção para ingresso no Curso Mestrado e Doutorado, com matrícula 
inicial em 2021/1;  

 Mérito acadêmico evidenciado no processo de seleção para ingresso no Curso de Mestrado ou de 
Doutorado em 2021/1; 

 Teste da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração – ANPAD (o 
comprovante do teste está sendo solicitado na inscrição do processo seletivo do curso); 

 Não possuir relação de trabalho com a IES promotora do programa de Pós-Graduação; 

 Disponibilidade de no mínimo 20horas semanais para realizar atividades curriculares e 
extracurriculares, excetuando-se as horas das disciplinas, do curso de Mestrado ou de Doutorado;  

 Não usufruir de qualquer modalidade de bolsa de estudo; 

 Realizar estágio de docência de acordo com o estabelecido na portaria da CAPES; 

 Atendimento aos requisitos constantes na Portaria nº034/2006 da CAPES e seu respectivo anexo 
acessar em https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/bolsas/bolsas-no-
pais/proex . 
 
VIII. DO RECURSO ADMINISTRATIVO  
O recurso deverá ser enviado, por e-mail com justificativa, para o respectivo Programa de Pós- Graduação 
com assunto RECURSO-PROEX/CAPES-2021/1, no período de 21 a 22 de dezembro de 2020.  
 

 Programa de Pós-Graduação em Administração – Fone: (51) 3591.1122, ramal 3723 ou 3726 / E-
mail: ppgadm@unisinos.br 

 
IX. RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
Compete à Comissão de Gestão do PROEX/CAPES do Programa de Pós-Graduação em Administração da 
UNISINOS a decisão final sobre o número, a concessão e a modalidade de bolsa. A confirmação da bolsa 
dependerá do aceite das responsabilidades constantes no Termo de Compromisso, a ser assinado pelo 
aluno.  
A divulgação final da relação dos selecionados, por ordem de classificação, ocorrerá dia 23 de dezembro 
de 2020 no site http://www.unisinos.br/bolsas-financiamentos-descontos/mestrado-e-
doutorado/capes/#proex . 
 
X. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO DO 
PROEX/CAPES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DA UNISINOS. 
Compete à Comissão de Seleção e Acompanhamento de Bolsas de Estudo do PROEX/CAPES do Programa 
de Pós-Graduação em Administração avaliar semestralmente o desempenho dos bolsistas por meio dos 
relatórios e decidir pelo cancelamento da bolsa em caso do não atendimento dos critérios de excelência 
acadêmica. Tal Comissão é constituída por: 
 
Prof. Celso Augusto de Matos (Coordenadora do Programa e Presidente da Comissão) 
Prof. Amarolinda Iara da Costa Zanela Klein (Representante docente) 
Prof. Iuri Gavronski (Representante docente) 
Prof. Yeda Swirski de Sousa (Representante docente) 
Mestranda Ana Lígia Gil Espuny (Representantes Discentes) 
Doutoranda Juliana Plocharski Pedroso (Representantes Discentes) 
 

XI. INFORMAÇÕES 
Secretaria do Programa de Pós-graduação em Administração 
Av. Dr. Nilo Peçanha, 1600, Boa Vista, Porto Alegre/RS – 91330-002.  
Fone: (51)3591 1122, ramal 3723 ou 3726.  

https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/bolsas/bolsas-no-pais/proex
https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/bolsas/bolsas-no-pais/proex
http://www.unisinos.br/bolsas-financiamentos-descontos/mestrado-e-doutorado/capes/#proex
http://www.unisinos.br/bolsas-financiamentos-descontos/mestrado-e-doutorado/capes/#proex
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E-mail: ppgadm@unisinos.br 
Site: http://www.unisinos.br/mestrado-edoutorado/administracao/presencial/porto-alegre 
 

 
Porto Alegre, 28 de setembro de 2020. 

 
Prof. Dr. Celso Augusto de Matos 

Presidente da Comissão de Seleção e Acompanhamento de Bolsas de Estudo do PROEX/CAPES 

mailto:ppgadm@unisinos.br

