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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2021 DA COMISSÃO 1 

DE BOLSAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO, EDUCAÇÃO BÁSICA E 2 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE, 3 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE FEVEREIRO 4 

DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM, ÀS  QUINZE HORAS E TRINTA MINUTOS 5 

(15H30MIN), REUNIU-SE VIA WEB CONFERÊNCIA EM CARÁTER ORDINÁRIO A COMISSÃO DE 6 

BOLSAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO, EDUCAÇÃO BÁSICA E 7 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES (PPGEEDUC) REPRESENTADO PELOS SEGUINTES MEMBROS 8 

PROFESSORES(AS) DOUTORES(AS) ANDRÉIA WEISS (COORDENADORA), MARCOS VOGEL E 9 

A REPRESENTANTE DISCENTE THAIS SILVA DE OLIVEIRA. Havendo quórum, a coordenadora 10 

iniciou a reunião sobre o Edital n. 002/2021 – Processo de seleção de Bolsistas CAPES-DS-11 

PPGEEDUC (Anexo 1). No dia 26 de fevereiro de 2021 encerrou-se o período de inscrição para o 12 

processo seletivo para provimento de uma (01) bolsa CAPES-DS em nível de mestrado. Inscreveu-se 13 

à bolsa de mestrado 01 candidata, Harízia Rozeno Peixoto, que atendeu ao edital em relação a 14 

entrega dos documentos. No processo de avaliação e classificação da referida candidata, a Comissão 15 

de Bolsas verificou que a mesma atende aos requisitos do edital, estando apta ao processo seletivo. 16 

Após a avaliação segundo o Edital n. 002-2018 foi obtida a seguinte classificação conforme divulgação 17 

do documento: CLASSIFICAÇÃO EDITAL N. 002/2021 - Processo de Seleção de Bolsistas 18 

CAPES-DS – PPGEEDUC (Anexo 2): 1ª Harízia Rozeno Peixoto. Nada mais havendo a tratar, às 19 

16h15min, encerrou-se a reunião e eu, Andréia Weiss, lavrei esta Ata, contendo vinte e uma (21) 20 

linhas e uma (01) página que depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Comissão 21 

de 22 

Bolsas......................................................................................................................................................... 23 

 

Profª. Andreia Weiss (Coordenadora/Presidente da Comissão de Bolsas) _______________________ 
Prof. Marcos Vogel (Representante Docente)______________________________________________ 
Discente Thais Silva de Oliveira (Representante Discente)___________________________________ 
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ANEXO 1 EDITAL N. 002/2021 - Processo de Seleção de Bolsistas CAPES-DS - PPGEEDUC 

 
Torna Público o Processo de Seleção de Bolsistas CAPES-DS no âmbito do 
Programa de Pós-Graduação em Ensino, Educação Básica e Formação de 
Professores/CCENS/UFES no ano de 2021. 

 
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Educação Básica e Formação de Professores 
/UFES, no uso de suas atribuições e segundo deliberação do Colegiado do Programa, torna público que estão 
abertas as inscrições para a seleção de Bolsistas CAPES – DS no âmbito do PPGEEDUC, em nível de 
mestrado. 
 
Da Bolsa:  uma (01) Bolsas CAPES-DS (bolsas de demanda social). 
 
Período de vigência: período de março de 2021 a fevereiro de 2022 
 
Orientações: de acordo com as orientações contidas na PORTARIA Nº 76 DE 14 DE ABRIL DE 2010/CAPES, e 
as orientações contidas na PORTARIA CONJUNTA N.º 1, DE 15 DE JULHO DE 2010/CAPES/CNPQ, para a 
concessão de Bolsas Demanda Social (DS), o que se refere ao requisito para concessão de bolsa: 

[...] 
Art. 9º. Exigir-se-á do pós-graduando, para concessão de bolsa de estudos:  
I - dedicação integral às atividades do programa de pós-graduação;  
II - quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades profissionais e sem percepção de 
vencimentos;  
III - comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante às normas definidas pela instituição 
promotora do curso;  
IV - não possuir qualquer relação de trabalho com a instituição promotora do programa de Pós-Graduação;  
V - realizar estágio de docência de acordo com o estabelecido no art. 18 deste regulamento;  
[...] 
IX - ser classificado no processo seletivo especialmente instaurado pela Instituição de Ensino Superior em 
que se realiza o curso;  
X – fixar residência na cidade onde realiza o curso;  
XI - não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de outro programa 
da CAPES, de outra agência de fomento pública, nacional ou internacional, ou empresa pública ou 
privada, excetuando-se:  

a) poderá ser admitido como bolsista de mestrado ou doutorado, o pós-graduando que perceba 
remuneração bruta inferior ao valor da bolsa da respectiva modalidade, decorrente de vínculo funcional 
com a rede pública de ensino básico ou na área de saúde coletiva, desde que liberado integralmente 
da atividade profissional e, nesse último caso, esteja cursando a pós-graduação na respectiva área;  
b) os bolsistas da CAPES, matriculados em programas de pós-graduação no país, selecionados para 
atuarem como professores substitutos nas instituições públicas de ensino superior, com a devida 
anuência do seu orientador e autorização da Comissão de Bolsas CAPES/DS do programa de pós-
graduação, terão preservadas as bolsas de estudo. No entanto, aqueles que já se encontram atuando 
como professores substitutos não poderão ser contemplados com bolsas do Programa de Demanda 
Social;  
c) conforme estabelecido pela Portaria Conjunta Nº. 1 Capes/CNPq, de 12/12/2007, os bolsistas 
CAPES, matriculados em programas de pós-graduação no país, poderão receber bolsa da 
Universidade Aberta do Brasil – UAB, quando atuarem como tutores. Em relação aos demais agentes 
da UAB, não será permitido o acúmulo dessas bolsas.  

   
 
Pré-requisitos: Leitura da documentação: 
a) Portaria nº 76 de 14 de abril de 2010/CAPES   
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Disponíveis em: http://www.prppg.ufes.br/bolsas-capes-ds 
Disponíveis em: 
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_076_RegulamentoDS.pdf 

 
b) Portaria Conjunta n.º 1, de 15 de julho de 2010/CAPES/CNPQ.  

Disponível em: http://cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/25243 
c) Ofício Circular Nº 19/2016-CDS/CGSI/DPB/CAPES – Sobre desistência de curso de Pós-graduação, 
motivados por doença grave. 

Disponíveis em: http://www.prppg.ufes.br/bolsas-capes-ds 
d) Instrução normativa 001/2017 – PPGEEDUC 
e) Parecer nº 457/2017 – Procuradoria-Geral Federal UFES  

Disponível em: http://direito.ufes.br/sites/direito.ufes.br/files/field/anexo/parecer_procuradoria_-
_bolsas_capes.pdf 

f) Portaria nº 28, de 12 de fevereiro de 2021 - GAB/PR/CAPES e demais informes. Disponível em: 
https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/concessao-de-bolsas-institucionais-para-2021-consolida-regras  
 
Inscrição: Poderão se inscrever todos os alunos regularmente matriculados, desde que não tenha completado 18 
meses a partir da data de matrícula e que atenda aos pré-requisitos da Portaria Conjunta n.º 1, de 15 de julho de 
2010/CAPES/CNPQ e a instrução Normativa 001/2017 – PPGEEDUC. 
 
Inscrição via e-mail ao PPGEEDUC com os seguintes elementos: 
Título do e-mail: Inscrição – Processo Seletivo para provimento de bolsas (CAPES/DS) 
Nome:  
Orientador/Orientadora: 
Matrícula: 
Período: 
Possui vínculo empregatício: (  ) sim    (  ) não           Qual: 
Possui conhecimento quanto aos documentos/Portarias que regem o referido edital: (  ) sim    (  ) não 
Atende aos requisitos para concessão de bolsa: (  ) sim    (  ) não 
 
Calendário: 
25 e 26/02/2021– período de inscrição 
01/03/2021– processo seletivo (Comissão de Bolsas do PPGEEDUC) 
01/03/2021- divulgação do resultado do processo seletivo 
02/03/2021 - recurso 
03/03/2021 – julgamento dos recursos e divulgação do resultado do recurso 
03/03/2021 – resultado final e entrega da documentação, formulário para cadastramento de bolsista e termo de 
compromisso (informações disponíveis no site: http://www.prppg.ufes.br/bolsas-capes-ds). 
 
Critério de seleção: 
Conforme descrito no CAPÍTULO II (Seleção de bolsistas Capes-DS) da Instrução normativa 001/2017 – 
PPGEEDUC.  
 

Alegre (ES), 24 de fevereiro de 2021. 
 
 

Prof.ª Dra. Andréia Weiss 
Coordenadora do PPGEEDUC 
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ANEXO 2 CLASSIFICAÇÃO EDITAL N. 002/2021 - Processo de Seleção de Bolsistas CAPES-DS – 
PPGEEDUC 
 
A Comissão de Bolsas do PPGEEDUC vem por meio deste divulgar a relação da classificação dos inscritos para 
a seleção de Bolsistas CAPES – DS para o provimento de uma (0) bolsas em nível de mestrado. 
 

1º Harízia Rozeno Peixoto 10,0 

   

   

 
 
Para tanto, informamos que os seguintes documentos devem ser entregues até o dia 03/03/2021 (quarta-feira) 
até as 12h na Secretaria do PPGEEDUC: 
 

1) Formulário para Cadastramento de Bolsista  
                http://www.capes.gov.br/images/stories/download/relatorios/FormularioCadastro.pdf 
 

2)  Termo de Compromisso  http://www.prppg.ufes.br/sites/prppg.ufes.br/files/field/anexo/novo_formatado_-
_termo_de_compromisso_0.pdf#overlay-context=bolsas-capes-ds 

 
3) Cópia simples dos documentos de identidade  

 
4) Cópia simples do CPF  

 
5) Comprovante de residência na Cidade 

OBS.: Conforme inciso X, do Art. 9º da Portaria n. 76/2010 CAPES, o bolsista deve fixar residência na 
cidade onde realiza o curso, portanto, em Alegre. 
 

6) Documento de comprovação da situação do vínculo empregatício, caso haja, 
OBS.: atentar para o item:  Requisitos para concessão de bolsas, Art. 9º. Inciso II que versa 
“[...] quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades profissionais e sem 
percepção de vencimentos [...] e a alínea “a” do inciso XI da Portaria N° 76, de 14/04/10 - Novo 
Regulamento - Demanda Social. 

  
A candidato se não entregar a relação de documentos até o dia e horário estabelecido será desclassificada e 
novo edital será aberto para provimento da bolsa. 
 
Desistência: a candidata se não tiver interesse em assumir a Bolsa CAPES-DS, deverá comunicar a 
Coordenação do Programa, através do e-mail coord.ppgeeduc@gmail.com, até o dia 02/03/2020, as 17h, a sua 
desistência.  
 
Contracorrente: é importante lembrar que a conta corrente do bolsista, informada no Formulário de 
Cadastramento, deve possuir as seguintes características: 

1. Somente serão aceitas Contas Correntes do Banco do Brasil (001) 
2. O titular da conta corrente deve ser o próprio bolsista; 
3. O bolsista deve ser o único titular da contracorrente (ou seja, não é possível efetuar pagamentos em 
contracorrente conjunta); 
4. A contracorrente precisa estar ativa (caso o banco responsável pela conta-corrente informe que a conta 
está inativa ou encerrada, o pagamento retornará à CAPES); 
5. A contracorrente não pode ser do tipo “conta-poupança”; 
6. Não pode ser a “conta fácil”. 

 
Maiores esclarecimento favor consultar:  
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 Portaria N° 76, de 14/04/10 - Novo Regulamento - Demanda Social  
 Portaria Conjunta CAPES/CNPq Nº 01 (15/07/2010) 

 
 

Alegre (ES), 01 de março de 2021. 
 

Comissão de Bolsas  
PPGEEDUC/CCENS/UFES 

Este documento foi assinado digitalmente por ANDREIA WEISS
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/147238?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por MARCOS VOGEL
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/147281?tipoArquivo=O

http://www.prppg.ufes.br/sites/prppg.ufes.br/files/field/anexo/Portaria-76-14-abr-2010-Regulam-DS-Capes.pdf#overlay-context=bolsas-capes-ds
http://www.prppg.ufes.br/sites/prppg.ufes.br/files/field/anexo/Portaria-conjunta-1-Capes-CNPq-15-jul-2010.pdf#overlay-context=bolsas-capes-ds


PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
ANDREIA WEISS - SIAPE 2618866
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Educação Básica e Formação
de Professores
Programa de Pós-Graduação em Ensino, Educação Básica e Formação de Professores -
PPGEEDUC/CCENS
Em 01/03/2021 às 16:33

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/147238?tipoArquivo=O

Este documento foi assinado digitalmente por ANDREIA WEISS
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/147238?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por MARCOS VOGEL
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/147281?tipoArquivo=O



PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARCOS VOGEL - SIAPE 1723904
Departamento de Química e Física - DQF/CCENS
Em 01/03/2021 às 16:49

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/147281?tipoArquivo=O

Este documento foi assinado digitalmente por MARCOS VOGEL
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/147281?tipoArquivo=O


