Ata da Comissão de Bolsas 2021
Edital CNPq/Capes – Demanda Social
Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP

A Comissão de Bolsas do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP
reuniu-se no dia 06 de abril de 2021, às 14h, com a presença dos Professores Paula Freire Santoro
(Presidente), Tatiana Sakurai (Titular), Luciana Royer (Suplente), Maria de Assunção Ribeiro Franco
(Suplente), Maria de Lourdes Zuquim (Suplente), e a Representante Discente Lucimeire Pessoa de
Lima (CCP-AU), com apoio da funcionária Roberta Uehara.
O edital foi lançado dia 17 de março (ver Edital de Concessão de Bolsas 2021 em anexo) e teve o
prazo final de inscrição adiado para às 23h59 do dia 02 de abril de 2021 (ver Retificação Edital de
Concessão de Bolsas 2021 em anexo).
O processo de avaliação se deu pela primeira vez a partir de um formulário digital (ver modelo
em anexo) de auto-declaração, disponibilizado na página da Pós-Graduação da FAUUSP e enviado
por e-mail para os matriculados e ingressantes, no qual os candidatos poderiam subir os
comprovantes. Documentos comprovam a autodeclaração serão exigidos em momento oportuno
conforme edital do processo seletivo.
O formulário foi preenchido por 91 candidatos, 53 de mestrado e 38 de doutorado. Todos foram
classificados, não houve desclassificação. O edital frisou que, os “candidatos que optaram pela
matrícula no 2o semestre de 2021 e que conseguiram classificação dentre o número de bolsas
concedidas disponíveis serão reclassificados/as/es para a posição logo após a matrícula, de
acordo com o total de pontos obtidos” (vide Edital de Concessão de Bolsas 2021 em anexo, item
5.3).
O formulário foi editado uma vez, dia 23 de março, incluindo espaço para colocar o documento
com o aceite do orientador e o link para o currículo lattes. Alguns dos 26 candidatos que já tinham
respondido, por orientação da Secretaria, colocaram estas informações ao final do questionário,
em documento anexo “Declaração de Veracidade”, foram considerados. Uma candidata não
apresentou a “Declaração do Orientador”, nem o link do currículo lattes. A Comissão deliberou
que, devido a ausência de espaço para estes dois itens no formulário, à exiguidade do prazo de
inscrição e a situação atípica determinada pela pandemia de coronavírus, por configurar
dependência de terceiros para a obtenção do documento, fosse relevada a falta e manteve a
candidata na classificação.
O formulário não diferenciou se o candidato teve bolsa integral ou em 50% a 99,9% do curso e
não diferenciou se o aluguel pago era com renda própria ou renda familiar. Nestes dois casos,

considerando que o formulário não discrimina, a Comissão de Bolsas optou por pontuar igual nos
dois casos, com a pontuação mais alta.
Foi feita a tabulação da pontuação dos candidatos recebida da secretaria de pós-graduação,
segundo os critérios estabelecidos pelo Edital, e conferida pela Comissão.
Foram estabelecidos os critérios do edital para a ordem classificatória. Para desempate foram
utilizados os critérios socioeconômicos disponíveis, a saber: (1) étnico-racial e/ou deficiência; (2)
ano de ingresso no programa; (3) número de dependentes; (4) forma de realização do Ensino
Fundamental; (5) forma de realização do Ensino Médio; (6) grau de escolaridade da mãe; (7) grau
de escolaridade do pai; (8) necessidade de mudança de cidade ou estado para cursar a pósgraduação; (9) renda; (10) residência. No caso de empate nestes critérios, o desempate foi feito
com base no item 5.4 do Edital, de acordo com a classificação ponderada na Área de Concentração
dos candidatos quando da entrada no Programa.
Lembramos que, infelizmente, temos poucas bolsas disponíveis. Estimamos a liberação de cerca
de 14 bolsas de mestrado e 5 de doutorado neste próximo ano (entre abril de 2021 e março de
2022), dentre as atuais 24 bolsas de mestrado e 30 de doutorado. No entanto, informamos que
tanto esta estimativa, como o número total de bolsas, ambos poderão variar neste período em
função da pandemia de Covid-19 e da revisão em curso das regras e volume de apoio pelas
instituições de fomento, que tende a diminuir.

São Paulo, 07 de abril de 2021.
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Formulário eletrônico em formato .pdf
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Listas classificatórias do doutorado e mestrado.

