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CRITÉRIOS OBRIGATÓRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS ESCOLARES CAPES  

PARA AS PRÓ-REITORIAS 

 

Conforme definição dada pela Portaria Capes nº 73, de 6 de abril de 2022.  

 

I – Temas estratégicos definidos pela Pró-Reitoria ou órgão equivalente; e 

 II – Cursos ofertados nos municípios de menor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM). 

 Critério de classificação da PRPPG-UFVJM: Priorizar os cursos que contribuem de forma mais 

significativa para o aumento número de alunos equivalentes (AE) da UFVJM.  

Cálculo para classificação: 𝐶𝐷𝐵 =  𝑇𝐷𝑗 𝑇𝐷𝐼⁄   

Onde: CDB = Coeficiente para distribuição de bolsas TDj = Total de diplomados (alunos que 

defenderam tese ou dissertação) de um determinado PPG da UFVJM no último ano letivo. TDI = 

Total de diplomados pela Instituição no último ano letivo em um determinado nível (mestrado 

ou doutorado).  

Motivação: No cálculo do  índice AE, a contribuição da pós-graduação leva em conta o número 

de alunos concluintes nos cursos de mestrado e doutorado. O AE é o principal parâmetro para 

determinação da quantidade de recurso que uma IFES receberá.  

 

Distribuição das Quotas.  

 

Anualmente, a partir de junho de 2022, a PRPPG divulgará uma lista de classificação 

baseada no ranqueamento em ordem decrescente do CDB dos PPGs.  

Para os cursos de mestrado: A PRPPG distribuirá uma quota para cada programa 

acadêmico, obedecendo o ranqueamento do CDB. Se o houver sobra de bolsas após a 

distribuição de pelo menos uma bolsa por PPG, o excedente será distribuído o mesmo critério 

quantitativo de ranqueamento. Em caso de empate, o critério de desempate será o maior CDB 

no penúltimo ano letivo. 

Para cursos de Doutorado: A PRPPG distribuirá uma quota para cada programa 

obedecendo o ranqueamento. Se o houver sobra de bolsas após a distribuição de pelo menos 

uma bolsa por PPG, o excedente será distribuído o mesmo critério quantitativo de 

ranqueamento. Cursos que não tenham diplomado estudantes no ano letivo em questão, 

receberão uma quota de bolsas antes da segunda rodada de distribuição de quotas. Em caso de 

empate, o critério de desempate será o maior CDB no penúltimo ano letivo. 


