
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSAS CAPES-PROEX 2021

MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO

EPGE ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANÇAS

1. DESCRIÇÃO

A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Economia da EPGE Escola Brasileira

de Economia e Finanças – FGV EPGE abre inscrições, no período de 01 de fevereiro a 12

de fevereiro de 2021, com a finalidade de realizar Processo Seletivo para Bolsa CAPES-

PROEX nas modalidades Mestrado Acadêmico e Doutorado.

 

2. INTRODUÇÃO

O  Programa  de  Excelência  Acadêmica  (PROEX)  tem  como  objetivo  apoiar  projetos

educacionais e de pesquisa coletivos dos programas de pós-graduação avaliados com

notas  6  ou  7,  a  fim  de  manter  o  padrão  de  qualidade  desses  programas  de  pós-

graduação,  buscando  atender  mais  adequadamente  as  suas  necessidades  e

especificidades. 

As  cotas  de  bolsas  são  definidas  pela  Comissão  de  Gestão  do  PROEX/CAPES  do

Programa de Pós-Graduação em Economia da EPGE Escola Brasileira de Economia e

Finanças – FGV EPGE. 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. 

3. PROCESSO SELETIVO 

Compete à Comissão de Gestão do Programa de Pós-Graduação em Economia da FGV

EPGE instaurar e promover o processo seletivo de candidatos à bolsa, no âmbito do

Programa, informando o resultado pela relação dos candidatos selecionados, por ordem

de classificação.

4. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

Para concorrer à bolsa, o aluno deverá preencher os seguintes requisitos:



a) Ter sido aprovado no processo seletivo do respectivo curso;

b) Criar e atualizar o Currículo Lattes;

c) Não possuir vínculo empregatício;

d) Não  receber  bolsa  ou  qualquer  outro  recurso  financeiro  proveniente  do  setor

público;

e) Realizar estágio de docência, de acordo com o estabelecido na portaria da CAPES

nº. 034/2006;

f) Preencher e assinar o termo de compromisso de bolsista;

g) Desempenho acadêmico e cumprimento dos requisitos regulares do Programa;

h) Manifestar interesse pela bolsa, por e-mail, no prazo deste edital.

5. VIGÊNCIA DA BOLSA 

A bolsa de Mestrado tem duração de até 24 meses e a de Doutorado de até 48 meses, a

contar do início do curso ou do início de recebimento da bolsa, renovados anualmente.

Para  o  caso  do  beneficiário  já  ter  recebido  bolsa  de  outras  agências  para  mesma

finalidade,  o  período  de  concessão  da  bolsa  contabilizará  as  mensalidades  totais

recebidas. 

6. INSCRIÇÃO 

O aluno deve manifestar o seu interesse pela bolsa, por e-mail (para secepge@fgv.br), no

prazo deste edital.

7. CRONOGRAMA

Inscrição: 01/02/2021 a 12/02/2021 

Análise e Seleção: 15/02/2021 a 26/02/2021

Resultado: 01/03/2021

Início da vigência: Março de 2021

8. OBSERVAÇÃO

mailto:secepge@fgv.br


Edital elaborado para atender às diretrizes da Portaria nº19/2020 da Capes, que dispõe

sobre  os  critérios  para  distribuição  de  bolsas  no  âmbito  do  Programa  de  Excelência

Acadêmica (PROEX).


