
EDITAL PPG-PO 002/2021

PROCESSO PARA DEFINIÇÃO DE UMA ORDEM PARA ATRIBUIÇÃO
DE BOLSAS INSTITUCIONAIS DA DEMANDA SOCIAL DA CAPES

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PESQUISA
OPERACIONAL DO ITA/UNIFESP - 2o SEMESTRE DE 2021

A Comissão de Ensino de Pós-Graduação em Pesquisa Operacional (CEPG-PO)
torna pública a abertura de inscrições e as normas do processo para definição de
uma ordem para atribuição de bolsas institucionais do Programa de Demanda Social
(DS) outorgadas pela CAPES à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da
UNIFESP ou diretamente ao Programa de Pós-Graduação em Pesquisa
Operacional (PPG-PO) no 2o semestre de 2021.

Poderão participar do processo seletivo para definição de uma ordem PARA FINS
DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSA INSTITUCIONAL, alunos do curso de Mestrado e
Doutorado do PPG-PO do ITA/UNIFESP.

PRINCIPAIS DATAS DO PROCESSO PARA DEFINIÇÃO DE UMA ORDEM PARA
ATRIBUIÇÃO DE BOLSA:

● Período de inscrição: de 25 a 31 de julho de 2021, exclusivamente pelo email
ppgpo@unifesp.br

● Prova online aplicada pelo PPGPO: 10 de agosto de 2021, às 14 horas
● Divulgação do resultado: 16 de agosto de 2021, exclusivamente pela internet

no endereço http://www.unifesp.br/campus/sjc/ppgpo
● Prazo para solicitar revisão da correção da prova: até às 16 horas do dia 17

de agosto de 2021.

1 – DO PROCEDIMENTO E PERÍODO DE INSCRIÇÃO

As inscrições no processo seletivo para atribuição de bolsas deverão ser efetuadas
no período de 25 a 31 de julho de 2021, exclusivamente pela internet no endereço:
ppgpo@unifesp.br

2 – DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO

Todos os candidatos deverão incluir na inscrição online (via e-mail):

A. Formulário de inscrição preenchido (Anexo I);
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3 – DOS CRITÉRIOS DE ORDENAÇÃO

Para participar do processo para definição de uma ordem para atribuição de bolsas,
o candidato deverá realizar a prova aplicada pelo PPG-PO.

A ordenação será feita com base na pontuação alcançada na avaliação da prova
realizada. Em caso de empate de pontuação, os candidatos serão ordenados de
acordo com os critérios de desempate definidos no item 3.1 deste edital.

Será definida uma lista ordenada, em ordem decrescente da pontuação obtida ou,
em caso de empate, conforme critérios de desempate definidos no item 3.1 deste
edital.

3.1 - DA PROVA APLICADA PELO PPG-PO

A prova será realizada no dia 10 de agosto de 2021, às 14 horas (horário de
Brasília), pela internet. O candidato terá 30 minutos para concluir a prova. A prova
será de lógica e matemática, padrão GMAT (Graduate Management Admission
Test), com 6 questões. Caso haja empate de pontuação entre os candidatos, o
desempate para ordenação levará em conta a gradação definida quanto à
dificuldade das questões; sendo divididas entre básicas e não básicas. Persistindo o
empate, será dada preferência ao estudante mais antigo no programa e
posteriormente, se ainda persistir o empate, ao estudante com maior idade.

4 – DA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS

Em havendo bolsas institucionais de mestrado ou doutorado da DS outorgadas pela
CAPES diretamente ao PPG-PO e COLOCADAS À DISPOSIÇÃO pela CEPG-PO
neste 2º. Semestre de 2021, elas serão atribuídas seguindo a lista de classificação.

A atribuição de bolsas de mestrado e doutorado será feita somente a alunos que
atendam as normas de bolsistas do Programa DS da CAPES. Alunos que não
atendem a estas normas serão excluídos da lista.

5 – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

A lista de classificação será divulgada na página eletrônica do PPG-PO no dia 16 de
agosto de 2021, no endereço http://www.unifesp.br/campus/sjc/ppgpo.

6 – DA SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DA CORREÇÃO DAS PROVAS

Os candidatos poderão solicitar a revisão da correção da prova aplicada pelo
PPGPO através de requerimento dirigido à CEPG-PO, o qual deverá ser
apresentado até às 16 horas do dia 17 de agosto de 2021 por meio do e-mail



ppgpo@unifesp.br. Neste requerimento o candidato deverá apresentar uma
descrição clara do pedido de revisão e o que está sendo questionado. Sem esta
descrição e questionamento o CEPG-PO confirmará diretamente a correção feita
anteriormente. A revisão da prova será responsabilidade da CEPG-PO.

7 – DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO

Os resultados deste processo seletivo terão validade até a publicação de um novo
edital para definição de uma ordem para atribuição de bolsas institucionais da
demanda social da CAPES.
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Anexo I

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CONCORRER À BOLSA

CURSO: ( ) MESTRADO ( ) DOUTORADO

Nome do Candidato:

Data de nascimento:

E-Mail:

Formação Acadêmica

Trabalha? ( ) SIM ( ) NÃO

Data de ingresso no programa:

Nome do orientador:

Data: Assinatura do candidato:


