A Comissão de Bolsas do Programa de Pós-graduação em Design da FAU-USP reuniu-se no dia 12 de abril de 2021, às
10h, com a presença dos Professores Priscila Lena Farias (Presidente), André Leme Fleury, Cyntia Santos Malaguti de
Sousa a Representante Discente Ana Sofia López Guerrero, com apoio da funcionária Roberta Uehara.
O edital foi lançado dia 02 de março (ver Edital de Concessão de Bolsas 2021) e teve o prazo final de inscrição para às
23h59 do dia 02 de abril de 2021.
O processo de avaliação se deu a partir do preenchimento do formulário on line, enviado por e-mail para os alunos
matriculados e ingressantes, no qual os candidatos poderiam anexar os comprovantes em formato pdf.
O formulário foi preenchido por 12 candidatos, 04 de mestrado e 08 de doutorado. Todos foram classificados,
conforme informe de classificação em anexo. Não houve desclassificação.
Foram utilizados os critérios estabelecidos no edital para a ordem classificatória que abrangeram os aspectos
relacionados ao mérito e às condições socioeconômicas do candidato conforme segue:
I. Justificativa
Pontuado pela Comissão de Avaliação como: 1,5 (muito relevante); 1,2 (relevante); 1,0 (pouco relevante),
considerando aspectos econômicos e sociais apresentados.
II. Publicações
● Participação em artigo aceito/publicado em periódico referenciado no “Scopus Citescore Metrics”: 5 pontos
para cada artigo;
● Participação em artigo aceito/publicado em periódico referenciado no “Google Metrics”, com índice h5 igual
ou superior a 4: 4 pontos para cada artigo;
● Participação em trabalho publicado em anais de evento científico internacional: 3 pontos para cada trabalho;
● Participação na autoria do texto de livro publicado: 3 pontos para cada livro;
● Participação em artigo aceito/publicado em outros periódicos científicos: 2 pontos para cada artigo;
● Participação em trabalho publicado em anais de congresso nacional: 2 pontos para cada artigo;
● Participação em capítulo de livro publicado: 2 pontos para cada artigo;
● Participação no Seminário de Pesquisa do PPG-Design FAUUSP: 1 ponto;
Avaliação de publicações = somatória das publicações
III. Disciplinas
● Cada conceito tem equivalência numérica: A: 3 pontos; B: 2 pontos; C: 1 ponto;
Avaliação de disciplinas = (somatória dos pontos dividido pelo número de disciplinas)
IV. Monitorias
● Realização de um ou mais Estágios PAE: 2 pontos
● Realização de uma ou mais monitorias voluntárias: 1 ponto
Avaliação de monitorias = somatória das monitorias
A avaliação final será calculada da seguinte maneira:
● Avaliação = (Publicações + 3 x Disciplina + 1 x Monitorias) x Justificativa
O critério de desempate utilizado foi o de quantidade de disciplinas cursadas.
Lembramos que, infelizmente, temos poucas bolsas disponíveis. Estimamos a liberação de cerca de 1 bolsa de
mestrado e 3 bolsas de doutorado, durante o período de vigência do Edital de Concessão de Bolsas 2021 (abril/2021 a
março/2022), dentre as atuais 4 bolsas de mestrado e 6 de doutorado ocupadas no momento. No entanto,
informamos que esta estimativa, pode variar neste período em função da pandemia de Covid-19, pois muitos
bolsistas podem pedir prorrogação de prazo do curso, continuando com a bolsa, caso estejam dentro do período de
vigência concedido pela CAPES (24 meses para mestrado ou 48 meses para doutorado).
São Paulo, 12 de abril de 2021.
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