
 

Distribuição de bolsas Demanda Social CAPES 2020 – PGLA  

(segundo critérios: DS / AA / idade/ classificação no edital / renda familiar) 
OBS.: Em todos os casos foram incluídos no cômputo apenas os estudantes sem vínculo  empregatício, com 

renda de familiar de até 5 mil reais 

Lista de espera bolsistas 2020-1 > critérios DS e Ações Afirmativas (negros, indígenas, 

quilombolas, pessoas com deficiência) + critério de desempate = classificação no Edital de 

seleção, com proporcionalidade entre demanda universal e editais específicos (estrangeiros) 

Classificação 
 

Nome turma sem vínculo empregatício, 
com renda familiar de 

critério desempate   
classificação edital 
(cf. tabela secpg) 

1o Edilane Godinho 2019 2 < 5 mil 4º 

2o Gutyerlle Araújo 2019 2 < 5 mil 7º 

3o Maria Luand B. Campelo 2019 < 2 mil 9º 

4o Gleison Morais 2020 < 2 mil 21º 

5o Adoniran Rocha 2020 < 2 mil 30º 

6o Bárbara de Carvalho 2020 < 2 mil 32º 

7o Lauana Gadelha (AA) 2020 < 2 mil 37º + AA (surda) 

8o Laurindo Infau (AA) 2020 (não informada) (< 2mil??) não informada + 
estrangeiro 

9o Charlemagne Cénot (Estr.) 2020 < 2 mil  (2 dependentes) não informada + 
estrangeiro 

10o Eliani de Morais 2020 2 < 5 mil 28º  

11o Ana Paula Gabatteli  2020 < 2 mil 36º 

12o Murilo Justino 2020 < 2 mil 38º 

13o Pedro Henrique Ramos 2020 < 2 mil 42º 

Lista que mais se aproxima da distribuição de bolsas sugerida na reunião com a Direção do IL, SecPG, 
coordenadores de PG e presidentes das Comissões de bolsas de PG do último 07/04/2020, pois 
considera um equilíbrio entre critérios qualitativos (o que temos, neste momento, é a classificação nos 
Editais de Seleção de alunos para o PGLA) com critérios de Demanda Social, definidos segundo 
prioridades a (a) ações afirmativas e (b) vulnerabilidade social, atendendo primeiramente aos 
estudantes com renda de até 2 mil reais, depois a estudantes com renda entre 2 e 5 mil.  

Comissão de Bolsas do PGLA (MCA, KS, RT) 

Brasília, 14 de abril de 2020 

 


