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EDITAL 9/2021/CB/PPGECT 
 
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação de Educação Científica e Tecnológica - 
PPGECT, no uso de suas atribuições, RETIFICA os itens 1.3.2, 1.6 e 1.7 do Edital 
7/2021/PPGECT, que torna público o processo seletivo para a concessão de BOLSAS DE 
MESTRADO, conduzido pela Comissão de Bolsas (CB) e regido pela RESOLUÇÃO Nº. 
1/2020/PPGECT. Este edital atende também à Portaria 34/CAPES/2006, que regulamenta o 
Programa de Excelência Acadêmica – PROEX, e à RN-017/2006, que regulamenta as bolsas 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. 
 
 
Onde se lê: 
1.3.2. 11 (onze) cotas de bolsas CAPES/PROEX (disponibilizadas após as defesas dos 
mestrandos para os quais as cotas de bolsa foram concedidas). 

Leia-se: 
1.3.2. 05 (cinco) cotas de bolsas CAPES/PROEX (disponibilizadas após as defesas dos 
mestrandos para os quais as cotas de bolsa foram concedidas).  

Onde se lê: 
1.6. 03 cotas de bolsas serão destinadas para pretos, pardos, havendo inscritos nessa 
especificidade, para aqueles que ingressaram por essa modalidade de acordo com os editais 
7/2019/PPGECT e 5/2020/PPGECT. 
1.7. 05 cotas de bolsas serão destinadas para candidatos que concorrem com base em 
critérios socioeconômicos, havendo cotas disponíveis nesta especificidade. 
 

Leia-se: 
1.6. 02 cotas de bolsas serão destinadas para pretos, pardos, havendo inscritos nessa 
especificidade, para aqueles que ingressaram por essa modalidade de acordo com os editais 
7/2019/PPGECT e 5/2020/PPGECT. 
1.7. 03 cotas de bolsas serão destinadas para candidatos que concorrem com base em 
critérios socioeconômicos, havendo cotas disponíveis nesta especificidade. 
 

 
Florianópolis, 4 de maio de 2021. 

 
 
 

 
Juliano Camillo 

Presidente da Comissão de Bolsas 
Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica 


