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EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA CAPES/PROSUP  

 

 

A ESPM, por meio da Coordenação Geral de Pesquisa e Pós-Graduação stricto sensu torna 

público o presente edital para seleção de candidatos para o Programa de Suporte à Pós-

Graduação de Instituições de Ensino Particulares - PROSUP conforme o ofício circular nº 

5/2022-GAB/PR/CAPES e Portaria nº 181, de 18 de dezembro de 2012. 
 

1. OBJETIVOS E CONDIÇÕES 

a. Por intermédio da Portaria nº 73, de 6 de abril de 2022, foi instituída a cota de bolsas de estudo 

e/ou auxílios para pagamento de taxas escolares para as Pró-Reitorias de Pós-Graduação, 

ou órgãos equivalentes, no âmbito dos programas institucionais de fomento à pós-graduação 

geridos pela Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB) da CAPES. 

b. A partir de 1º de julho de 2022 estarão disponíveis mais de 3.500 novas bolsas ou auxílios 
para as instituições participantes dos referidos programas de fomento à pós-graduação no 

país para que possam alocá-las em políticas institucionais de apoio a temas estratégicos 
definidos por elas. 

c. Ainda, tais benefícios poderão ser alocados em qualquer programa de pós-graduação 

passível de fomento, nos termos do inciso I do art. 4º e do art. 5º da Portaria nº 34, de 9 de 

março de 2020. Isto é, os benefícios poderão ser alocados em programas de pós-
graduação que já são apoiados pelo Programa de Demanda Social (DS), Programa de 

Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares (PROSUP), Programa de 

Suporte à Pós-Graduação de Instituições Comunitárias de Educação Superior (PROSUC) ou 

Programa de Excelência Acadêmica (PROEX). 

d. As cotas das Pró-Reitorias são constituídas de: bolsas de estudo, no caso das instituições 
participantes do DS; auxílios para pagamento de taxas escolares, no caso das 
instituições participantes do PROSUP; e benefícios da modalidade II, no caso das 

instituições participantes do PROSUC. 
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2. CRITÉRIOS E PRIORIZAÇÃO 
A Coordenação Geral de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu selecionará as propostas 

apresentadas pelos programas de pós-graduação a partir dos seguintes critérios: 

1) ter no mínimo conceito 4 na avaliação da CAPES; 

2) que já foram contemplados com bolsas PROSUP/CAPES em 2022 e em anos anteriores; 

3) que adota critérios que priorizem o mérito acadêmico no processo de seleção de 
candidatos e no acompanhamento dos bolsistas do programa; 

4) que o plano de estudo do candidato esteja em conexão com um dos temas estratégicos 

adotados na política institucional: 

a. Comunicação e novas mídias. 

b. Marketing, estratégia e gestão de negócios nacionais e internacionais. 

c. Gestão de marketing digital e data science. 

d. Consumo e experiência do consumidor. 

e. Criatividade e inovação em negócios. 

f. Objetivos do desenvolvimento sustentável [ODS, 4 (Educação de Qualidade) e 17 

(Parcerias e meios de implementação)]. 

5) Comissão de Bolsas do programa deverá selecionar os candidatos e classificá-los 

conforme os critérios adotados. 

 

3. COTA ADICIONAL 

A partir dos critérios adotados pela CAPES, a Coordenação Geral de Pesquisa e Pós-Graduação 

Stricto Sensu desta Instituição foi contemplada com o número de auxílios a seguir: 

 

AUXÍLIO MESTRADO DOUTORADO 

Taxas escolares 4 5 

 

4. SUBMISSÃO DE PROPOSTA 

a. A proposta deve conter a aderência ao tema estratégico escolhido, resultados previstos e 
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potenciais impactos segundo a escolha dos candidatos que serão indicados aos auxílios 
concedidos pela agência de fomento. 

b. A proposta deverá ser enviada à Coordenação Geral de Pesquisa e Pós-Graduação 

Stricto Sensu por meio de e-mail [ epap@espm.br ] até dia 27/06/2022. 

 

5. RESULTADO 

A Coordenação Geral de Pesquisa e Pós-Graduação homologará o resultado e divulgará no site 

de cada programa de pós-graduação até dia 30/06/2022. 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos serão analisados pela Coordenação Geral de Pesquisa e Pós-Graduação 
Stricto Sensu. 
 

 

São Paulo, 20 de junho de 2022. 

 

 
Profa. Dra. Denilde Oliveira Holzhacker 

Coordenação Geral de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu 

mailto:epap@espm.br

