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De:  Comissão de Avaliação de Bolsas 2011 
 
Assunto: Critérios utilizados para classificação dos candidatos à bolsa 2012 
 
 

Sobre a pontuação e classificação para distribuição das bolsas entre os alunos da Pós-
Graduação – mestrado e doutorado. A pontuação absoluta de cada aluno será obtida através de 
planilha específica para avaliação de currículos e prova escrita. No caso dos alunos de mestrado, 
pontuação absoluta = currículo x 0,6 + prova escrita x 0,4. No caso dos alunos de doutorado, 

pontuação absoluta = currículo. Após a obtenção da pontuação absoluta de cada aluno ( iPA
), 

calouro ou veterano, conforme os critérios já definidos, a pontuação padronizada será calculada com 
a utilização da média e desvio-padrão de cada grupo (calouros do mestrado, veteranos do mestrado, 

calouros do doutorado e veteranos do doutorado). A pontuação padronizada de cada aluno ( iPP
) 

será obtida por meio da equação s
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, em que: PA  representa a média da pontuação 

absoluta do grupo do aluno i  e s  representa o desvio-padrão desse grupo. Na sequência, as 
pontuações padronizadas dos alunos de mestrado (calouros + veteranos) serão agrupadas e 
classificadas em ordem decrescente e as bolsas disponíveis serão distribuídas conforme essa 
classificação. O mesmo procedimento de classificação e distribuição de bolsas será utilizado para os 
alunos de doutorado (calouros + veteranos). 

Critérios para desempate: 
No doutorado, o critério adotado para a classificação foi a maior nota de anteprojeto dentre os 

candidatos empatados. 
No mestrado, foi feito desempate pela maior nota na prova escrita, seguido maior nota no 

currículo e por fim maior nota na entrevista. 
 A comissão sugere implementar bolsas CAPES para aqueles alunos de mestrado já bolsistas 
que por ventura tenham capacidade de fazer mudança de nível, mediante apresentação de ofício 
enviado pelo orientador no momento da implementação das bolsas do ano subsequente a entrada do 
aluno candidato à mudança de nível. 
 
Desde já agradecemos a atenção e estamos à disposição para maiores esclarecimentos. 
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