
EDITAL 002-2019 PPG AGRONOMIA – PROSUP CAPES 
 
SELEÇÃO PARA BOLSAS E TAXAS DA CAPES NA MODALIDADE PROSUP/CAPES DO PROGRAMA 
DE PÓS GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA(PPGA) – UNOESTE – 2019 

 
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a Comissão de Bolsas do PPGA AGRONOMIA 
tornam público o presente Edital de abertura de inscrições, visando à seleção de candidatos às 
bolsas do PROGRAMA PROSUP/CAPES/UNOESTE para as modalidades de Mestrado e 
Doutorado no segundo semestre de 2019, conforme demonstrado abaixo: 
 
a) MESTRADO Taxas CAPES: 03 Taxas, com duração do benefício por até 24 meses, no valor 
mensal de R$ 800,00 (Oitocentos reais) que o pós-graduando assume o compromisso de 
repassar mensalmente para a UNOESTE. O pós-graduando que recebe a taxa tem isenção de 
mensalidade. 
 
b) MESTRADO Bolsa CAPES: 01 Bolsa, com duração do benefício por até 24 meses, no valor 
mensal de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) financiados pela Capes – (PROSUP) e 
isenção de mensalidade. 
 
c) DOUTORADO Bolsas CAPES: 01 Bolsa, com duração do benefício por até 36 meses 
(IMPRORROGÁVEIS), no valor mensal de R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais) financiados 
pela Capes – (PROSUP) e isenção de mensalidade. 
 
d) DOUTORADO Taxas CAPES: 01 Taxa, com duração do benefício por até 36 meses, no valor 
mensal de R$ 800,00 (Oitocentos reais) que o pós-graduando assume o compromisso de 
repassar mensalmente para a UNOESTE. O pós-graduando que recebe a taxa tem isenção de 
mensalidade. 
 
1. FINALIDADE 
O Programa PROSUP/CAPES - UNOESTE é voltado para o fornecimento de bolsas e taxas 
acadêmicas aos alunos regularmente matriculados na Pós Graduação stricto sensu. 
 
2. REQUISITOS E COMPROMISSOS DO BOLSISTA/TAXISTA 
2.1. Estar regularmente matriculado no Programa de Pós-Graduação em Agronomia, durante 
toda a vigência da bolsa; 
2.2. Os bolsistas deverão dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa; 
2.3. Ter ingressado no Mestrado ou Doutorado a partir de março de 2018; 
2.4. Os bolsistas não deverão receber remuneração proveniente de vínculo empregatício ou 
funcional durante a vigência da bolsa. 
2.5. Estar recebendo apenas esta modalidade de bolsa ou taxa, sendo vedada a acumulação 
desta com outras bolsas de outros Programas do CNPq ou bolsas de pesquisa de outras 
instituições; 
2.6. No caso do candidato contemplado com taxas acadêmicas o mesmo deverá assinar termo 
de compromisso com a UNOESTE; 
2.7. Cumprir integralmente regulamento do PROSUP/CAPES conforme portaria 181 de 
18/12/2012. 
 
3. INSCRIÇÕES 
3.1. Prazos 



As inscrições para as modalidades bolsas ou taxas CAPES na UNOESTE estarão abertas de 
26/08/2019 a 28/08/2019. Todas as inscrições deverão ser feitas na secretaria da Pós-
Graduação, Bloco B2, campus II da UNOESTE.  
 
3.2. Documentos 
Para a realização das inscrições devem ser apresentados os seguintes documentos impressos 
na secretaria do PPGA: 
a) Declaração de interesse solicitando a inscrição no PROSUP/CAPES-UNOESTE, dirigida à Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, informando o nome candidato, registro acadêmico e 
estar ciente e de acordo com as informações e requisitos do presente Edital (utilize modelo 
disponível na secretaria). 
b) Currículo Lattes completo e documentado. 
c) Histórico Escolar da graduação para os mestrandos e da pós-graduação para os 
doutorandos. 
d) Preenchimento obrigatório da Planilha de Pontuação (modelo padrão) 
OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2/2019, PODERÃO 
UTILIZAR A DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE, CASO NÃO TENHA ALTERAÇÕES. INFORMAR NA 
DECLARAÇÃO DE INTERESSE. 
 
04. JULGAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE BOLSAS 
O julgamento da documentação e pontuação dos candidatos serão realizados pela comissão 
de Bolsas do PPGA-UNOESTE, de acordo com a planilha de pontuação no item 3. Com base no 
total geral obtido, os candidatos serão ranqueados em ordem decrescente e, em seguida, 
indicados para a deliberação do Colegiado do PPGA e homologação pela Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG). 
A falta de entrega de documentos obrigatórios pode desclassificar o candidato ou não validar 
atividades para pontuação. 
 
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 03/09/2019. 
Prazo para interposição de recursos: até às 10h00 do dia 04/09/2019. O mesmo deve ser 
individual, fundamentado e específico para o possível erro. 
 
 
ATENÇÃO: Os alunos contemplados com Bolsa ou Taxa da CAPES, deverão protocolar, na 
Secretaria do Programa, até às 11h00 do dia 10/09/2019, dados referentes à conta bancária 
(em seu próprio nome) em agência do Banco Brasil. 
 
5. DISPOSIÇÕES FINAIS 
A classificação dos candidatos por este edital terá validade até 27 de fevereiro de 2020. 

Os casos omissos serão analisados e deliberados pelo Colegiado do PPGA/UNOESTE 
 

Presidente Prudente, 16 de agosto de 2019. 
 
 
 
 
 
 

http://www.unoeste.br/site/cursoposgraduacao/documentos/agronomia/2019/Planilha%20de%20pontuação%20PPG%20AGRO%2020-Ag-2019.xlsx

