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Observação  1:  Considerando-se  o  disposto  nas  “Normas  e  critérios  para  concessão  e 
manutenção  de  bolsas”,  propostas  e  aprovadas  pela  Comissão  de  Bolsas  e  pelo  Colegiado  
do PPGL/Ufes, seguem, abaixo, as listas de mestrandos, por ordem crescente de renda familiar per 
capita declarada, em expectativa  de  liberação/concessão  de  bolsas  CAPES-DS,  atualizadas  até  
03 de janeiro de 2020. 

Observação 2: Alertamos  que a listagem abaixo constitui  apenas uma EXPECTATIVA, pois 
dependemos: a) do fluxo de liberação/concessão de bolsas por parte CAPES; e b) das normas 
específicas que regulam cada tipo de bolsa.  

Observação 3: Lembramos que o colegiado do PPGL/Ufes decidiu, face às orientações da 
PRPPG/Ufes,  que,  na  concessão  de  bolsas,  iria  primeiramente  privilegiar  alunos  
desempregados e/ou sem vínculo com possibilidade de dedicação integral ao curso de pós-
graduação e só após iria contemplar  alunos  que  já  têm  vínculo  empregatício  (nesse  último  
caso,  quando  as  normas  da agência de fomento que concede a bolsa autorizar o acúmulo de 
vínculo e bolsa). Desse modo, a cada  nova  bolsa  os  alunos  são  consultados  na  ordem  de  
expectativa  abaixo,  para  saber  se atendem  ou  não  aos  requisitos  necessários  para  
implementação  da  bolsa  de  acordo  com  as decisões do colegiado, com as orientações da 
PRPPG e com as determinações das agências de fomento. 
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4 Dayane Soares Rosa 
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