PROGRAMA DE APOIO A PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - PAPG / BOLSAS DE
DOUTORADO E MESTRADO
EDITAL FAPEPI Nº 005/2021
FORMULÁRIO 01 (DETALHAMENTO DA PROPOSTA)
DA APRESENTAÇÃO PROPOSTA
1 - Da Identificação (Programa de Pós-Graduação (PPG) e do Coordenador):
1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO (PPG):
Programa Pós-Graduação:
Nível:
Conceito CAPES:
Código CAPES:
Anos de Criação:
Instituição do Vínculo do PPG:
Município:
Endereço:
E-mail:
WhatsApp:
Quantidade de Bolsas Solicitadas
Doutorado:
subitem 8.1 (a) e (b)

Mestrado:

1.2 IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR(A)
Nome Completo:
CPF:
RG:
E-mail:
WhatsApp:
End. Res:
CEP:
Município:
UF:
Instituição do Vínculo/Município:
Período do Mandato Cargo de Coordenador:
2 Breve histórico da ICT e descrição geral do PPG, enfatizando a política voltada ao fortalecimento dos cursos de pósgraduação Stricto Sensu.
3 Objetivos e Metas, enfatizando os objetivos e metas a serem alcançados com a proposta e a cota de bolsas solicitadas.
4 Apresentação dos dados do PPG, levando em consideração o seguinte:
a) Informações com justificativa sobre a quantidade de bolsas solicitadas com ênfase na real necessidade destas
bolsas para o programa, conforme tabelas no subitem 8.1 (a) e (b);
b) Evolução das notas (conceitos) atribuídas pela Capes ao programa;
c) Previsão do número de bolsas a serem concedidas pela Capes e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) para o período (inclusive as concedidas diretamente a pesquisadores
orientadores do programa);
d) Histórico do número de bolsas concedidas ao programa pela FAPEPI, pelo CNPq e pela Capes nos últimos quatro
anos;
e) Desempenho acadêmico do programa (indicado pela qualidade e a regularidade da sua produção científica);
f) Desempenho dos bolsistas (aferido pela taxa de sucesso na conclusão do programa, o tempo médio para titulação
e a participação nas publicações);
g) Justificar a natureza das linhas de pesquisa do programa quanto a sua importância para o desenvolvimento do
Piauí e para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);
h) Critérios e métodos na seleção dos alunos que serão indicados para concorrer às bolsas;
i) Critérios do programa de pós-graduação para o credenciamento e o descredenciamento dos membros ao seu
colegiado (especialmente relevante no caso de programas de doutorado);
j) Adequação e consistência do Plano de Ações Estratégicas que indique potencial de melhoria e de consolidação
do programa;
k) Qualidade da prestação de informações do PPG à FAPEPI (como o PPG se propõe a prestar informações à
FAPEPI relativas ao acompanhamento dos bolsistas e ao cumprimento dos prazos e obrigações previstas neste
edital);
l) Descrever a relevância e aderência às normas do edital;
m) Descrever o potencial de transferência de conhecimento à sociedade piauiense.

Teresina (PI), ____de ______________________ de 2021.
__________________________________________
Coordenador(a) PPG
________
OBS.:
1) Formatação: Tipo de fonte: Times New Roman; Tamanho da fonte: 10; Espaço entre linhas: simples.
2) As informações a serem apresentadas neste formulário estão previstas no subitem 5.3 do Edital.
3) Neste documento deve constar a descrição do projeto de forma clara e concisa, detalhando em linhas gerais cada item (no máximo
uma página por item).
4) Conforme previsto nos subitens: 6.3 Serão desclassificadas propostas que apresentarem insuficiência de dados, bem como, a
ausência ou inconsistência na apresentação das informações declaradas no FORMULÁRIO 01; e no 6.4 Serão desenquadradas as
propostas que não atenderem aos prazos estabelecidos no item 3 (Cronograma) deste edital, assim como aos critérios de elegibilidade
previstos no subitem 4.1.1.

