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EDITAL 02/2020 

 SELEÇÃO PARA BOLSA CAPES-PROEX MOD. II / MESTRADO 
 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

  
Vigência do edital:  11  até 13 de agosto de 2020 
Resultado: 14/08/2020 
  
 
1.     DESCRIÇÃO 
A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul – PPGEd/PUCRS abre inscrições, no período de 11 a 13  de agosto de 2020, com a 
finalidade de realizar Processo Seletivo para Bolsa CAPES-PROEX modalidade II - Mestrado   
 
 
2.    REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 
As inscrições serão efetuadas por e-mail: educacao-pg@pucrs.br, mediante o envio formulário em 
anexo. 
 
 
3. Critérios para eventuais concessões de Bolsa  encontram-se descritos  no  Ato deliberativo 
01/2018, link: http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-graduacao-em-
educacao/informacoes-adicionais/regulamento/ 
 
  
4. Esta bolsa é pelo período 08/2020 a 02/2022 
 
 
5.  Eventuais casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de bolsas juntamente com 
a Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, desta Universidade.  
  

  
Porto Alegre, 11 de agosto de 2020. 

 

 

 

Profª. Drª. Edla Eggert 
Coordenadora do Programa 

de Pós-Graduação em Educação 
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA PARA BOLSAS CAPES/PROEX – CNPq 
PPGEDU - PUCRS 

Para estudante em curso sem bolsa ou que deseja mudar de modalidade 

Nome: 
Primeiro ano de matrícula no Programa: 
Telefone/Celular: 
E-mail: 
Linha de Pesquisa: 
Orientador(a): 
Se você já possui bolsa? ( ) indicar a modalidade: 
Pleiteia Bolsa ( ) indicar modalidade: 

 
( ) Modalidade II (Taxas Escolares) - auxílio financeiro mensal na forma de taxa escolar que deverá ser 
repassada integralmente e imediatamente para a PUCRS. 

 
( ) Modalidade I (Integral) – recebimento de bolsa de estudos mensal e auxílio financeiro mensal na 
forma de taxa escolar que deverá ser repassada integralmente e imediatamente para a PUCRS. 

 
( ) CNPq (Integral) - recebimento de bolsa de estudos mensal (somente para Mestrado). 

Link para o currículo Lattes: 

Ao preencher e assinar este formulário, a(o) candidata(o) automaticamente declara estar ciente das 
condições de elegibilidade de cada tipo de bolsa, sobretudo em relação à quantidade de horas de 
dedicação ao Programa, segundo critérios pautados pelo cumprimento das orientações contidas no  Ato 
Deliberativo n. 01/2018. Esclarecimentos e documentos comprobatórios poderão ser solicitados a 
qualquer momento pela Comissão de Bolsas do PPGEdu/PUCRS. 

 
Porto Alegre,    

 
Assinatura da (o) candidata (o):  
  

 
 
 
 
 
 
 

FORMULÁRIO ATUALIZADO EM 02/01/2020 


