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DELIBERAÇÃO INTERNA PPGE 05/2017 
POLÍTICA PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE DOUTORADO DO PPGE 

 
Duração da Bolsa 
 
As bolsas  serão  concedidas  por  um prazo de 12 meses,  podendo ser renovadas   
por prazo indeterminado, após nova classificação, em caso de não haver 
candidatos aptos para receberem a bolsa ou haver cotas excedentes. 
 
 
Critérios de classificação 
 
Os critérios para classificação dos alunos são os seguintes, nesta ordem: 
 
1º) Não ter recebido bolsa no curso atual 
Alunos que ainda não tenham sido contemplados com bolsa durante o seu curso de 
Doutorado no PPGE da FEA-RP terão preferência. 
 
2º) Desempenho acadêmico 
Teremos duas medidas de desempenho acadêmico, a saber: 
 
a) Nota na avaliação de ingresso no curso atual, conforme Edital de Seleção. 
Media final obtida para ingresso no curso de Doutorado da FEA-RP. Em havendo, 
candidatos à bolsa com ano de ingresso diferente, calcula-se a nota relativa (nota 
do aluno dividida pela nota média da turma de ingresso, sendo consideradas as 
notas dos alunos que concluíram todas as etapas do processo seletivo). 
 
b) Nota relativa média de desempenho nas disciplinas no curso atual. 
Média das notas relativas considerando todas as disciplinas cursadas (ponderadas 
pelo número de créditos), constantes no Sistema Janus até o último dia de inscrição. 
Para o cálculo da nota relativa em uma disciplina, atribui-se a seguinte pontuação: 
A=3, B=2, C=1 e R=0 – para todos os alunos que cursaram a respectiva disciplina e, 
em seguida, divide-se a pontuação do aluno pela pontuação média da turma. Esta 
medida de desempenho só pode ser calculada para alunos com créditos cursados. 
 
Havendo um aluno com menos de 6 (seis) créditos cursados (com conceitos 
atribuídos) constantes no histórico escolar vigente, dentre os candidatos a serem 
classificados pelo critério de desempenho acadêmico, será utilizada a nota final 
atribuída no processo seletivo do Doutorado (Edital de Seleção) para todos os 
candidatos, conforme item "a".  
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