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CHAMADA DE BOLSAS – COTA PRÓ-REITORIA 001/2022 
 

Atualizado em 20/05/2022 
 

A Universidade Federal da Bahia (UFBA), através da Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação 
comunica aos seus estudantes de Pós-Graduação stricto sensu acadêmicos a abertura de chamada 
específica para bolsas CAPES Demanda Social, cotas da Pró-Reitoria. 

1. APRESENTAÇÃOEOBJETIVO 

A chamada é uma realização da Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação (PROPG) e visa o 
apoio a estudantes dos cursos de mestrado acadêmico e doutorado da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), regularmente matriculados, que não tenham sido beneficiados pelas cotas de 
bolsas do Programa de Pós-Graduação (PPG) de vínculo, bem como por bolsas de outras 
agências, cujos objetivos principais são: 

a) Contribuir para a formação de recursos humanos de alto nível, por meio da pós-graduação 
stricto sensu, proporcionando condições adequadas ao desenvolvimento das atividades 
dos discentes; 

b) Atenuar assimetrias evulnerabilidades socioeconômicas no âmbito do corpo discente 
dapós-graduação strictosensu da UFBA;e 

c) Apoiar a manutenção de estudantes da pós-graduação stricto sensu da UFBA, como parte 
de uma política de Ações Afirmativas da Instituição. 

 
2. PROPONENTES 

2.1 São elegíveis estudantes dos cursos de mestrado acadêmico e doutorado da Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), regularmente matriculados que não tenham concluído outro curso no âmbito da 
Pós-Graduação na UFBA ou em outra instituição de ensino pública ou privada e que não possuam 
vínculo  empregatício  ou  outra  percepção  de  rendimentos  na  esfera  pública  ou  privada  e  que 
sejam cadastrados 
https://proae.ufba.br/sites/proae.ufba.br/files/resultado_final_edital01de2022.pdf ou habilitados 
pela Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil. 

2.2. Serão consideradas/os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica aquelas/es 
pertencentes a núcleos familiares com renda per capita bruta igual ou inferior a 1,5 (um e meio) 
salário mínimo e que: 
a) efetuem seu cadastrado na PROAE ou; b) possuam cadastro ativo e atualizado no CadÚnico 
para Programas Sociais do Governo Federal e submetam a documentação exigida para análise nos 
termos do subitem 4.1 deste Edital. 

2.3. Estas/es estudantes, se consideradas/os aptas/os na avaliação documental procedida pela 
PROAE no âmbito deste edital, estarão habilitadas/os exclusivamente à solicitação de bolsas a que 
se destina este instrumento. 
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3. CRONOGRAMA 
 

Atividades Data 

Divulgação da Chamada 18/05/2022 

Período de Inscrição 18 a 29/05/2022 

Julgamento/Seleção Até  22/06/2022 

Divulgação dos resultados preliminar Até 27/06/2022 

Recebimento de eventuais recursos 48 horas após a divulgação do 
resultado preliminar 

Divulgação dos resultados final Até 04/07/2022 

Entrega dos documentos para implementação da bolsa no 
NEPG/PROPG 

 
Até 10/07/2022 

 

4. INSCRIÇÃO 

4.1. Na PROAE  - os estudantes não cadastrados deverão (novo) preencher o Formulário 
Socioeconômico online https://pesquisa.ufba.br/index.php/787973/lang-pt-BR  anexando 
obrigatoriamente: 
a)  Documento de identificação com foto (RG, RNM (estrangeiros), CNH) de todos os membros 
que fazem parte do núcleo familiar da/o estudante; 
b) Comprovante de inscrição no CadÚnico para Programas Sociais do Governo Federal 
atualizado nos últimos 2 anos e com NIS ativo  (para fins de comprovação da vulnerabilidade 
socioeconômica, será aceito o extrato atualizado do Programa Auxílio Brasil da/o estudante ou de 
seu responsável, caso a/o estudante não disponha da Folha Resumo do CadÚnico);  
c)  Declaração de Renda Familiar (Anexo II do edital) devidamente preenchida e assinada; 
 
4.2. Na  PROPG  - encaminhar os documentos, abaixo descrito, através do e-mail 
cotapropg2022@ufba.br, em formato pdf (tamanho máximo total 2Mb) 
a) Formulário de Inscrição, disponível na página http://www.propg.ufba.br/documentos 
b) Histórico escolar atualizado; 
c) Estudantes selecionados, para o mestrado em 2022.1, poderão apresentar o histórico escolar 
da graduação; (novo) 
d) Estudantes selecionados, para o doutorado em 2022.1, poderão apresentar o histórioco 
escolar do mestrado;(novo) 
e) Quilombolas: apresentar a declaração da liderança da comunidade ou da Fundação Palmares; 
f) Indígena: apresentar a declaração do cacique ou da FUNAI; 
g) Negros e pardos: apresentar autodeclaração; 
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h) Pessoas Trans (travestis, transexuais ou transgêneros): apresentar autodeclaração; 
i) Pessoas com deficiência - apresentar laudo médico, devidamente atestado pelo SMURB, 
comprovando a condição característica desta modalidade. 

 
5. DAS BOLSAS DISPONÍVEIS 

5.1. Estão disponíveis nesta chamada 30 bolsas de Mestrado e 37 de Doutorado, oriundas da 
CAPES Demanda Social, na modalidade cota Pró-Reitoria, portanto submetidas às disposições 
constantes da PORTARIA CAPES Nº 76, DE 14 DE ABRIL DE 2010, destinadas a candidatos 
regularmente matriculados em PPGs acadêmicos da UFBA e sem vínculo empregatício.  

5.2. Serão disponibilizadas prioritáriamente: 2 bolsa (mestrado ou doutorado) para indigenas; 2 
bolsas (mestrado ou doutorado) para quilombos; 2 bolsas (mestrado ou doutorado); para 
pessoas com deficiência; 2 bolsas (mestrado ou doutorado) para pessoas trans (transexuais, 
trangêneros e travestidos).  

5.3. Não havendo demanda para alocação das bolsas nas categorias mencionadas no item 5.2, 
deste edital, as bolsas serão destinadas para a demanda global. 

5.4. As bolsa de Mestrado terão duração de até 24 meses, contabilizando o tempo do curso do 
discente, considerando o período de matrícula. 
As bolsas de Doutorado terão duração de até 48 meses, contabilizando o tempo de curso do 
discente, considerando o período de matrícula. 

 

1. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 

Quesitos Peso 
Cadastrado ou habilitados pela PROAE em situação de vulnerabilidade
socioeconômica 

5.0 

Curriculum lattes 
 

2.0 

Desempenho acadêmico 
 

3.0 

Será nomeada pela PROPG uma comissão, incluindo um(a) representante estudantil ,que 
fará a avaliação final, levando em consideração os critérios mencionados. 
 

2. RECURSO 
Pedido de recurso referente a decisão do Comissão deverá ser interposto, através  e-mail 

cotapropg2022@ufba.br no prazo de até 2(dois) dias corridos, a partir da divulgação do 

resultado preliminar pela Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação, na página 

www.propg.ufba.br. 
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3. IMPLEMENTAÇÃO  

Os candidatos selecionados deverão encaminhar para o e-mail bolsascapespg@ufba.br os 
documentos: 

a) Comprovante de inscrição semestral em componentes curriculares;  

b) Cópia do RG;  

c) Cópia do CPF;  

d) Cópia do comprovante de residência;  

e) Termo de compromisso da CAPES, disponivel no link  

https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/bolsas/bolsas-no-
pais/programa-de-demanda-social-ds; 

a) Comprovante de dados bancários (extrato bancário); 

b) Parecer sobre perfil socioeconômico do estudante, emitido pela  Pró-Reitoria de Ações 
Afirmativas e Assistência Estudantil  expedido pela PROAE; 

c) Anexo I desta chamada preenchido e assinado. 
 
 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Estas bolsas deverão ser implementadas somente no SAC-CAPES confome calendário 
estabelecido pela CAPES, não podendo se configurar como reserva de bolsa para ocupação 
futura; 

b) Estas bolsas não serão convertidas em cotas para os programas de pós-graduação. Finda a 
utilização pelo estudante, a mesma retornará à cota Pró-Reitoria para nova chamada ao 
conjunto dos programas da UFBA; 

c) As informações prestadas no formulário de inscrição, no Anexo II, bem como outras 
informações ou documentações apresentadas são de inteira responsabilidade da/o 
estudante. A inveracidade e/ou omissão de informações acarretará a suspensão da/o 
estudante do benefício, independentemente da época em que for constatada a 
irregularidade; (novo) 

d) Não serão aceitos documentos entregues fora do prazo, exceto quando solicitados pela 
PROAE ou PROPG; (novo) 

e) Caso a/o estudante não apresente a documentação solicitada no prazo determinado e/ou se 
for constatada qualquer inveracidade das informações prestadas, o benefício será 
imediatamente suspenso e adotadas medidas administrativas de apuração; (novo) 

f) A qualquer momento, se forem constatadas irregularidades na documentação e/ou 
informações prestadas, serão tomadas medidas administrativas de apuração e 
responsabilização;(novo) 

g) Casos omissos serão resolvidos pela PROPG. 
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Salvador, 18 de  maio de 2022 
 
 

Sérgio Luis Costa Ferreira 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação  
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ANEXOI 
UNIVERSIDADEFEDERALDABAHIA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

 
CHAMADADEBOLSAS–COTAPRÓ-REITORIA001/2022 

 

TERMODECOMPROMISSO 

Declaro, para os devidos fins, que tenho ciência das obrigações inerentes à qualidadede 
bolsista CAPES, e caso tenha bolsa aprovada nesta chamada, COMPROMETO-ME 
arespeitarasseguintescláusulas: 

 
1. dedicação integral às atividades do Programa de Pós-graduação; 
2. não possuir qualquer relação de trabalho com a promotora do programa de pós-

graduação; 
3. 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; 

4. não ser aluno em programa de residência médica; 
5. realizar estágio/tirocínio docente de acordo com o regulamento específico 

Dadosda(o) candidata(o): 

 
 
 
 

 

1Casoopleitosejaaprovado,o(a)candidata(o)deveráapresentaroparecerdaPROAEsobreseuperfilsocioeconômicoparafi
ns deimplementação dabolsa; 
2Casoopleitosejaaprovado,o(a)candidata(o)deveráapresentardeclaraçãodaliderançadacomunidadeoudaFundação 
Palmaresparafinsdeimplementação dabolsa; 
3Caso opleito sejaaprovado,o(a)candidata(o)deveráapresentardeclaraçãodo 
caciqueoudaFUNAIparafinsdeimplementaçãodabolsa. 
4Casoopleitosejaaprovado,o(a)candidata(o)deveráapresentarcomprovantederesidênciaevínculofamiliarforadacidade
deSalvadorparafinsdeimplementação dabolsa. 

 

Nome:  

e-mail:  

Telefones de contato(preferencialmente celular)  

Programa de Pós-Graduação  

Nível Mestrado Doutorado 
VulnerabilidadeSócio-Econômica Sim1 Não 

Autodeclaraçãoétnico-racial 
Preta(o)B
ranca(o) 

Parda(o)A
marela(o) 

Quilombola Sim2 Não 
Indígena Sim3 Não 
Semestreemqueseencontranocurso  

ResidênciafamiliarforadeSalvador Sim4 Não 
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Assinaturado(a)candidato: _ Data:/_/ _ 
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ANEXO II 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

  PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO  
 

CHAMADA DE BOLSAS – COTA PRÓ-REITORIA 001/2022 
 

DECLARAÇÃO DE RENDA FAMILIAR  
 

 
Eu,____________________________________________________________________________________, CPF nº 
__________________________________, declaro que a renda familiar (valor bruto total) da(o) estudante 
_______________________________________________ é de R$ ________________ mensais, referente aos ganhos 
obtidos no trabalho de nossa família, composta por ________ pessoas, em atividades conforme 
abaixo discriminadas:  
 
 
MEMBRO FAMILIAR 01 
(  ) Estudante solicitante 
(  ) mãe  
(  ) pai  
(  ) filha(o)   
(  ) responsável legal  
(  ) avó(ô)  
(  ) outro _________________________________________________________________________________________ 
 
Nome do membro familiar_____________________________________________________________________ 
Idade _______________________ 
(informar renda apenas dos membros familiares a partir de 18 anos de idade, salvo  no caso de 
jovem aprendiz)  
 
Valor Individual da Renda R$________________________ 
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Profissão: ________________________________________________________________________________________ 
Origem dos rendimentos:  
(  ) Trabalho formal com CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) assinada  
(  ) Aposentadoria/Pensão/ Auxílio Doença/ Seguro Desemprego - INSS 
(  ) Aposentadoria/Pensão - Regime Próprio de Previdência Social 
(  ) Servidor Público  
(  ) Pensão Alimentícia 
(  ) Rendimentos provenientes de Auxílio Financeiro de terceiros 
(  ) Autônomo, Profissional Liberal, Trabalho Informal, Microempreendedor Individual - (MEI) 
(  ) Rendimentos provenientes de aluguel ou arrendamento de bens móveis e imóveis 
(  ) Programas Sociais do Governo Federal (Auxílio Brasil, BPC, dentre outros) 
(  ) Pessoa em situação de desemprego 
(  ) Outro. Especificar ___________________________________________________________________________ 
 
 
MEMBRO FAMILIAR 02 
(  ) Estudante solicitante 
(  ) mãe  
(  ) pai  
(  ) filha(o)   
(  ) responsável legal  
(  ) avó(ô)  
(  ) outro _________________________________________________________________________________________ 
 
Nome do membro familiar_____________________________________________________________________ 
Idade _______________________ 
(informar renda apenas dos membros familiares a partir de 18 anos de idade, salvo  no caso de 
jovem aprendiz)  
 
Valor Individual da Renda R$________________________ 
Profissão: ________________________________________________________________________________________ 
Origem dos rendimentos:  
(  ) Trabalho formal com CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) assinada  
(  ) Aposentadoria/Pensão/ Auxílio Doença/ Seguro Desemprego - INSS 
(  ) Aposentadoria/Pensão - Regime Próprio de Previdência Social 
(  ) Servidor Público  
(  ) Pensão Alimentícia 
(  ) Rendimentos provenientes de Auxílio Financeiro de terceiros 
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(  ) Autônomo, Profissional Liberal, Trabalho Informal, Microempreendedor Individual - (MEI) 
(  ) Rendimentos provenientes de aluguel ou arrendamento de bens móveis e imóveis 
(  ) Programas Sociais do Governo Federal (Auxílio Brasil, BPC, dentre outros) 
(  ) Pessoa em situação de desemprego 
(  ) Outro. Especificar ___________________________________________________________________________ 
 
 
 
MEMBRO FAMILIAR 03 
(  ) Estudante solicitante 
(  ) mãe  
(  ) pai  
(  ) filha(o)   
(  ) responsável legal  
(  ) avó(ô)  
(  ) outro _________________________________________________________________________________________ 
 
Nome do membro familiar_____________________________________________________________________ 
Idade _______________________ 
(informar renda apenas dos membros familiares a partir de 18 anos de idade, salvo  no caso de 
jovem aprendiz)  
 
Valor Individual da Renda R$________________________ 
Profissão: ________________________________________________________________________________________ 
Origem dos rendimentos:  
(  ) Trabalho formal com CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) assinada  
(  ) Aposentadoria/Pensão/ Auxílio Doença/ Seguro Desemprego - INSS 
(  ) Aposentadoria/Pensão - Regime Próprio de Previdência Social 
(  ) Servidor Público  
(  ) Pensão Alimentícia 
(  ) Rendimentos provenientes de Auxílio Financeiro de terceiros 
(  ) Autônomo, Profissional Liberal, Trabalho Informal, Microempreendedor Individual - (MEI) 
(  ) Rendimentos provenientes de aluguel ou arrendamento de bens móveis e imóveis 
(  ) Programas Sociais do Governo Federal (Auxílio Brasil, BPC, dentre outros) 
(  ) Pessoa em situação de desemprego 
(  ) Outro. Especificar ___________________________________________________________________________ 
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MEMBRO FAMILIAR 04 
(  ) Estudante solicitante 
(  ) mãe  
(  ) pai  
(  ) filha(o)   
(  ) responsável legal  
(  ) avó(ô)  
(  ) outro _________________________________________________________________________________________ 
 
Nome do membro familiar_____________________________________________________________________ 
Idade _______________________ 
(informar renda apenas dos membros familiares a partir de 18 anos de idade, salvo  no caso de 
jovem aprendiz)  
 
Valor Individual da Renda R$________________________ 
Profissão: ________________________________________________________________________________________ 
Origem dos rendimentos:  
(  ) Trabalho formal com CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) assinada  
(  ) Aposentadoria/Pensão/ Auxílio Doença/ Seguro Desemprego - INSS 
(  ) Aposentadoria/Pensão - Regime Próprio de Previdência Social 
(  ) Servidor Público  
(  ) Pensão Alimentícia 
(  ) Rendimentos provenientes de Auxílio Financeiro de terceiros 
(  ) Autônomo, Profissional Liberal, Trabalho Informal, Microempreendedor Individual - (MEI) 
(  ) Rendimentos provenientes de aluguel ou arrendamento de bens móveis e imóveis 
(  ) Programas Sociais do Governo Federal (Auxílio Brasil, BPC, dentre outros) 
(  ) Pessoa em situação de desemprego 
(  ) Outro. Especificar ___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Declaro que os valores acima apresentados são verdadeiros e que as informações constantes 
nesta declaração são de minha responsabilidade e, caso sejam inverídicas, responderei em 
conformidade com a legislação vigente.  
 
Declaro, ainda, estar ciente de que as informações prestadas são de minha inteira 
responsabilidade, podendo ser consideradas verdadeiras para todos os efeitos legais cabíveis, 
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e que se falsa for esta declaração, incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal 
(falsidade ideológica). 
 

 
_________________________, ______ de ______________________ de 20_____.  

 
 

______________________________________________  
Assinatura da(o) declarante  

 
 

Testemunhas:  
 
Nome ____________________________________________________________________________________________  
CPF ______________________________________________________________________________________________  
Nome ____________________________________________________________________________________________  
CPF ______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Obs.: As testemunhas não devem fazer parte do núcleo informado na composição familiar da(o) 
estudante.  

 


