CRITÉRIOS E PRIORIZAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS ESCOLARES
AOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) da Universidade do Oeste Paulista
(UNOESTE), no uso de suas atribuições, conforme determinado na Portaria nº 73, de 6 de abril de
2022, em seu Art. 3º, estabelece os critérios, priorização e alocação dos auxílios escolares
concedidos pela CAPES.
Os auxílios escolares concedidos aos discentes - 6 (seis) taxas de mestrado e 6 (seis) taxas
de doutorado - serão distribuídos aos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu mantidos pela
UNOESTE conforme os dois critérios a seguir descritos:
I - Temas estratégicos de tecnologia e inovação:
a) Ciência de Dados aplicada à gestão do ensino e da aprendizagem
Análise de algoritmos e dados em plataformas digitais de metodologias ativas para a gestão
do ensino e da aprendizagem, considerando os objetivos educacionais, bem como a construção e
gestão do conhecimento, com base em métodos estatísticos e análises objetivas.
b) Desenvolvimento tecnológico da cadeia produtiva regional de batata-doce
Desenvolvimento tecnológico e biotecnológico para o ganho de produtividade, produção
de variedades mais ricas em nutrientes e componentes funcionais (fitoquímicos), e
beneficiamento em produção de larga escala com geração de produtos de maior valor agregado
(transferência tecnológica).
c) Meio Ambiente, Sustentabilidade e Desenvolvimento Regional
Desenvolver conhecimentos em desenvolvimento regional com ordenamento sustentável,
respeito ao meio ambiente, tratamento de resíduos e menor impacto ambiental.
d) Reprodução animal
Avanço na compreensão dos processos morfofisiológicos, endócrinos, patológicos e das
condições ambientais que influenciam a reprodução animal, permitindo a manipulação e
aprimoramento das biotécnicas de reprodução assistida, incluindo a inseminação artificial,
fertilização in vitro e outras.
e) Doenças crônicas não transmissíveis: desafios da prevenção e intervenção
Avanço no controle da incidência das doenças crônicas com o aprimoramento da
disseminação e adesão de maior contingente da população aos métodos de prevenção primária;
busca do controle mais eficiente da prevalência e da mortalidade das doenças crônicas por meio
da adesão aos tratamentos farmacológicos e não farmacológicos.
II - Oferta de cursos nos municípios de menor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM)
Os cursos dos Programas de Pós-Graduação da UNOESTE são ofertados exclusivamente no
município de Presidente Prudente, cujo IDHM é de 0,806, atendendo ampla região do oeste
paulista, norte do Paraná e Mato Grosso do Sul, cujos municípios têm IDHM entre 0,700 e 0,800.

Após a definição dos critérios utilizados na definição das prioridades e alocação dos auxílios, o
Quadro 1 apresenta o quantitativo da distribuição das taxas escolares concedidas pela CAPES
entre os programas mantidos pela UNOESTE.
Quadro 1. Quantitativo de Alocação dos Auxílios Escolares.
Programa
Educação
Meio Ambiente
Ciência Animal
Agronomia
Ciências da Saúde

Mestrado (n=6)
2
1
1
1
1

Doutorado (n=6)
1
2
1
2

PUBLIQUE-SE para o conhecimento de todos os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
e da comunidade acadêmica da UNOESTE.
Presidente Prudente, 1 de Julho de 2022.

Prof. Dr. Adilson Eduardo Guelfi
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

