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PROCESSO INTERNO DE SELEÇÃO 

Bolsistas de Mestrado e de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Filosofia 

(PPGFIL) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

 

A bolsa será concedida pelo prazo de doze meses, podendo ser renovada anualmente até atingir 

o limite de 48 (quarenta e oito) para o doutorado, e de 24 (vinte e quatro) meses para o 

mestrado, se atendidas as seguintes condições: I - recomendação da comissão de Bolsa-CAPES, 

sustentada na avaliação do desempenho acadêmico do pós-graduando; II - persistência das 

condições pessoais do bolsista, que ensejaram a concessão anterior; 

 

1) Das cotas de bolsas: 

As cotas disponíveis para a distribuição do PPGFIL em 03/2021 são: duas (02) da FAPEMIG e 

quatro (04) da CAPES de mestrado, e três (03) de doutorado da CAPES. 

 

2) Dos critérios para a concessão: 

I - ser aluno regular, matriculado no Curso de Mestrado ou de Doutorado; 

II – ter dedicação integral às atividades do programa de pós-graduação; 

III - comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante as normas definidas pela 

instituição promotora do curso; 

IV - quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades profissionais sem 

percepção de vencimentos; 

V - não possuir qualquer relação de trabalho com a instituição promotora do programa de Pós-

Graduação; 

VI - não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de outro 

programa da CAPES, ou de outra agência de fomento pública nacional; 

VII - não se encontrar aposentado ou em situação equiparada; 

V - realizar estágio de docência de acordo com as normas vigentes; 

 

3) Da Distribuição das cotas: 

As cotas de bolsa serão distribuídas, desde que respeitados plenamente aos critérios de 

concessão, respeitando a classificação do Processo Seletivo (Edital PPGFIL/IFILO/UFU 

nº001/2020). 
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RESULTADO 

 

 

Bolsas de Mestrado: 

1. Gustavo Henrique de Freitas Coelho 

2. Lucas Guerrezi Derze Marques 

3. Alan Duarte Araújo 

4. João Borges Chilele Saliulo 

5. Gabriel Galbiatti Nunes 

6. Gabriela Antoniello de Oliveira 

 

 

Bolsas de doutorado: 

1. Elvis de Oliveira Mendes 

2. Breno Augusto da Costa 

3. Hênia Laura de Freitas Duarte 

 

 

Sertório de Amorim e Silva Neto 
Presidente da Comissão de Bolsas do PPGFIL 


