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Critérios de distribuição das cotas PROSUC-PRPGP 
 
Os programas de Pós-graduação stricto sensu (PPGs) da UNIVAP, mestrado e doutorado, que poderão receber as 

cotas do Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições Comunitárias de Educação Superior (PROSUC) são os 

acadêmicos, a saber: Física e Astronomia (PPGFA); Planejamento Urbano e Regional (PPGPLUR); e Engenharia 

Biomédica (PPGEB). O total de bolsas atribuídas, segundo a CAPES, foram: 

 4 cotas de Mestrado, Modalidade II; 

 4 cotas de Doutorado, Modalidade II. 

As bolsas atribuídas pelo PROSUC-CAPES à PRPGP serão disponibilizada, para os(as) candidatos(as) classificados em 

processo seletivo (meritocracia) ou pelo desempenho acadêmico de discentes matriculados (classificação pela média 

das notas nas disciplinas cursadas no PPG). A distribuição das cotas entre os PPGs levou em consideração os 

critérios: 

1) Número de bolsas PROSUC do PPG, que estão disponíveis no processo seletivo em andamento; 

2) Demanda no processo seletivo nos últimos 2 anos em relação a oferta de bolsas; 

3) Discente sem o benefício de bolsa, em PPGs sem processo seletivo aberto. 

Com base dos critérios supracitados, em termos estratégicos para os PPGs, a distribuição das cotas será: 

2 cotas da PRPGP de mestrado para PPGFA, pois todas as cotas de mestrado do programa estão sendo utilizada. 

Entretanto, 3 cotas de doutorado do programa estão disponíveis no processo seletivo em andamento. 

1 cota da PRPGP de mestrado e 1 Cota da PRPGP de doutorado para PPGPLUR, beneficiando alunos que não 

possuem bolsas. O programa não possui processo seletivo aberto. 

1 cota da PRPGP de mestrado e 3 Cota da PRPGP de doutorado para o PPGEB, pois todas as cotas de mestrado e 

doutorado do programa estão sendo utilizada. O programa possui processo seletivo aberto. 

A concretização das indicações de discentes, ao benefício das bolsas PROSUC-PRPGP, dependerá da liberação das 

cotas no Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios. 

São José dos Campos, 23 de junho de 2022. 

 

 


