
Programa de Pós-Graduação em Energia e Sustentabilidade 

 

Nota de Esclarecimento sobre Procedimentos para Implementação das Bolsas em 2018 

 
A coordenação do PPGES informa que, conforme decisão da comissão de bolsas registrada 

em ata de 19.12.2017, o seguinte critério de distribuição das bolsas (03 CAPES/FAPESC e 

02 CAPES/PPGES) está sendo adotado:  

 

“duas bolsas da CAPES/FAPESC para dois candidatos com ingresso em 2017, 

considerando o manifesto de interesse e de comprometimento com dedicação exclusiva 

junto à coordenação, formalizado por E-mail dentro do prazo estabelecido, e três bolsas 

seguindo a ordem de classificação dos alunos no processo seletivo para ingresso no 

mestrado em 2018, considerando como critério a nota da prova escrita e do currículo vitae, 

alternando as áreas de concentração do programa. Assim, a primeira bolsa será para o aluno 

melhor classificado das duas áreas; a segunda bolsa será para o melhor classificado da outra 

área; a terceira bolsa será para o segundo aluno melhor classificado; a quarta para o segundo 

aluno melhor classificado da outra área e assim sucessivamente. A comissão também 

estabeleceu que se houver bolsa restante e esta for solicitada durante 2018 por um dos 

estudantes que participou do último processo seletivo serão observados o mencionado 

critério de classificação e a aprovação nas disciplinas já cursadas no programa. Os dois 

mestrandos Os dois mestrandos com ingresso em 2017 que serão contemplados com as 

bolsas são Thamires Custódio Jeremias, área de concentração Planejamento e 

Sustentabilidade do Setor Energético, e André Possamai Rosso, área de concentração 

Sistemas de Energia. Os ingressantes em 2018 serão consultados para manifestarem-se 

quanto ao seu interesse e comprometimento com a dedicação exclusiva e seguirão os 

critérios de classificação estabelecidos pela comissão’. 

 

A implementação das bolsas FAPESC devem ocorrer em fevereiro/2018. O programa ainda 

não recebeu orientação sobre as bolsas CAPES.  

 
Considerando que ainda há uma bolsa FAPESC e os prazos estabelecidos, os candidatos 

com ingresso em 2018 foram consultados a respeito do seu interesse para que a 

documentação possa ser providenciada. Três estudantes, Ruana Tomaz de Souza, Douglas 

de Matos Magnus e Letícia Mara Beliski manifestaram interesse. Seguindo os critérios 

estabelecidos pela comissão, houve consulta ao primeiro candidato que teria direito a bolsa. 

Este declarou que não poderá atender o critério de dedicação exclusiva. O segundo 

candidato foi consultado e este informou que está dentro dos pré-requisitos estabelecidos. 

Consequentemente, poderá providenciar os documentos para os encaminhamentos.  

 

O próximo estudante interessado será consultado, tão logo o programa receba instruções 

sobre bolsas CAPES. 
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