
 

 

 

CRITÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO E PRIORIZAÇÃO DAS COTAS DE TAXAS 

PROSUP CAPES DA PRPPGE COM IMPLANTAÇÃO A PARTIR DE JULHO/2022 
 

A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação e Extensão da Universidade Vila Velha 

(PRPPGE/UVV), em atendimento às normas e exigências estabelecidas pela CAPES por meio 

do Ofício Circular n° 5/2022-GAB/PR/CAPES, de 12 de abril de 2022, corroborado pelo Ofício n° 

276/2022-CPG/CGSI/DPB/CAPES, de 13 de junho de 2022, informa sobre a decisão adotada 

referente aos critérios de priorização aplicados para a distribuição das novas cotas de taxas do 

Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares (PROSUP) 

recebidas da CAPES. 

 

A alocação das cotas de taxas de estudo, no âmbito da PRPPGE, para programas de pós-

graduação passíveis de fomento, obedecerá aos seguintes critérios, em ordem de prioridade: 

I. Temas estratégicos definidos pela PRPPGE; 

II. Cursos ofertados nos municípios de menor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM);  

III. Programas que não tenham bolsa ociosa, oriunda de agência de fomento externa, no mês 

anterior ao de implementação da cota; 

IV. Cursos novos, recomendados pela Capes, que ainda não tenham recebido bolsas; 

V. Produção discente qualificada; 

VI. Número total de estudantes em cada curso; 

 

Os critérios e a priorização aplicados pela PRPPGE, e a consequente alocação detalhada 

por curso e programa de pós-graduação, serão publicados por meio de edital específico no sítio 

eletrônico da UVV. 

 

Serão considerados os seguintes temas estratégicos: 

a. Saúde humana e animal; 

b. Área de humanos e sociais;  

c. Segurança pública. 

 

A PRPPGE poderá aplicar critérios adicionais, desde que aqueles dispostos nos itens I e II, 

obrigatórios conforme definidos pelo artigo 2º da Portaria Capes nº. 73, de 6 de abril de 2022, 

sejam priorizados em relação aos demais. 

 

Estes critérios entram em vigor na data de sua publicação. 

 

Vila Velha (ES), 29 de junho de 2022. 
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Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 

Universidade Vila Velha 


