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Instruções para Bolsas de Mestrado e Doutorado 

1. O aluno deverá ser classificado em Edital de Seleção de Bolsistas do PPGEGC, lançado 
anualmente em fevereiro, para receber bolsa. 

2. Bolsas para Doutorado Sandwich no Exterior (PDSE) tem edital específico, e atendem 
a um calendário específico também, divulgado anualmente no site do PPGEGC. 
Sugere-se atenção à necessidade de proficiência em línguas, critério imprescindível 
para a efetivação desta categoria de bolsa. 

3. A não efetivação da bolsa no ano da participação do Edital exigirá participação em 
novo processo seletivo, no ano posterior. 

4. Estando no ano vigente, quando houver uma vaga de bolsa disponível, o aluno 
classificado será informado e deverá entregar os seguintes documentos na secretaria 
do PPGEGC para implementação da bolsa:  

a. Termo de Compromisso do órgão de financiamento ao qual a bolsa está 
vinculada (Capes, Fapesc ou CNPq) preenchido e assinado;  

b. Termo de Compromisso do PPGEGC preenchido e assinado;  

c. Cópia da página de identificação da carteira de trabalho, da página que conste 
o último contrato de trabalho, e a posterior em branco. NÃO É POSSÍVEL TER 
VÍNCULO EMPREGATÍCIO, NEM ESTATUTÁRIO, NEM MESMO DE DOCÊNCIA. 
Há apenas uma ou outra exceção, favor me procurar para analisarmos;  

d. Conta bancária no Banco do Brasil e um CPF ativo junto à Receita Federal;  

e. O aluno deverá estar ciente das normas e requisitos dos órgãos financiadores 
que regulamentam a concessão e implementação de bolsas, de acordo com a 
modalidade contemplada, assim como dos compromissos e atividades a 
serem desenvolvidas, que constam no Guia de Boas Práticas de Gestão de 
Bolsas PPGEGC. 
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