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EDITAL DE SELEÇÃO 2022.2 

PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ESCOLAR DA CAPES PARA OS ALUNOS DO 

CURSO DE MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO DA 

UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS 
 
 

Com base no Ofício Circular nº 5/2022-GAB/PR/CAPES, de 12 de abril de 2022, que estabelece as 

cotas de Auxílios Escolares previstas na Portaria n° 73 de 6 de abril de 2022, o Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano (PPDRU), declara abertas as inscrições para os 

referidos auxílios, conforme disposto nos artigos que seguem: 

 

1-Do Auxílio  

 

O Auxílio de que trata o presente Edital refere-se ao pagamento de uma taxa de custeio para as 

mensalidades do curso de mestrado em Desenvolvimento Regional e Urbano da UNIFACS. 

 

2- Período de Inscrição:  

As inscrições estarão abertas de 23 a 31 de agosto de 2022, através do email do PPDRU 

(ppdru@unifacs.br). 

 

3- Documentos Necessários à Inscrição:  

• Ficha de inscrição; 

• Currículo Atualizado (conforme padrão CNPq-Lattes). 

 

4- Requisitos Mínimos Exigidos do Candidato ao Auxílio Escolar da CAPES:  

 

3.1  Estar regularmente matriculado no curso de mestrado em Desenvolvimento Regional e Urbano 

da UNIFACS;  

3.2   Ter dedicação integral às atividades do Mestrado em Desenvolvimento Regional e Urbano da 

UNIFACS.  

3.3  Não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza, durante toda a vigência do Auxílio 

concedido pela CAPES.  

3.4   Possuir currículo atualizado na Plataforma Lates, nos últimos 03 (três) meses.  

3.5  Se aluno veterano, apresentar desempenho acadêmico satisfatório. 

 

5- Atribuições do Bolsista: 

O bolsista terá que se dedicar integralmente às atividades do Programa: disciplinas, desenvolvimento 

da dissertação/tese, pesquisa junto aos núcleos do PPDRU, apoio à realização de eventos e demais 

atividades acadêmicas em geral.  
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6- Processo de Seleção:  

 

O processo de seleção será conduzido por uma comissão especialmente constituída pela Coordenação 

do PPDRU, que entrevistará os candidatos e os classificará de acordo com os seguintes critérios: 

 

a) Condição de dedicação integral ao PPDRU; 

b) Classificação no Processo Seletivo; 

c) Produção intelectual, atestada em currículo; 

d) Adequação do anteprojeto de dissertação (Mestrado) e do projeto de tese (Doutorado)  às linhas de 

pesquisa e projetos dos Núcleos de Pesquisa do PPDRU; 

d) Experiência com pesquisa, verificada mediante análise de currículo 

e) Desempenho acadêmico no PPDRU. 

 

7- Número de Cotas de Auxílios Escolares: 

Serão oferecidas 2 (duas) cotas de Auxílios Escolares para o Mestrado, sendo 1 (uma) destinada para 

alunos novos e 1(uma) para alunos veteranos. 

 

8- Duração dos Auxílios Escolares: 

Os Auxílios Escolares serão concedidos pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, desde que 

dentro de um período máximo de 24 (vinte e quatro) meses de ingresso no curso. 

 

9- Data e Local do Processo de Seleção:  

O processo de seleção será realizado presencialmente, no campus CTN, em horários individuais, 

previamente agendados, no dia 01 de setembro de 2022. 

 

10- Informações na UNIFACS:  

Caso haja necessidade de obter alguma outra informação, favor consultar a Coordenação do 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano, via e-mail 

(ppdru@unifacs.br).  

 

 

 

 

Salvador, 23 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 
Profª. Drª. Carolina de Andrade Spinola 

Coordenadora do PPDRU  
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