
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE MONTES CLAROS (PPGDS/UNIMONTES) 

 

EDITAL Nº 03/2023, DE 21 DE MARÇO DE 2023 

 

Resultado  
 

A Comissão Especial de Seleção de Bolsistas, reunida para seleção de bolsistas, 

considerou as inscrições e  toda a documentação apresentada pelas/os candidatas/os 

e, consoante as normas e os critérios estabelecidos pelo Edital nº 03/2023, de 21 

de MARÇO de 2023, e a oferta de 2 (DUAS) bolsas de DOUTORADO e 2 (DUAS) 

bolsas de MESTRADO pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), deliberou pela seguinte seleção: 

 

Concessão de bolsa de doutorado 

 

Reserva de vagas / turma 2023** 
 

Candidato(a) Nota/classificação no processo 
seletivo para ingresso no 

PPGDS* 

Resultado 

Fabio Luiz Pimentel 57,11 (2º lugar reserva de vagas) Contemplado 

 

Ampla concorrência / turma 2023** 
 

Candidato(a) Nota/classificação no processo 
seletivo para ingresso no 

PPGDS* 

Resultado 

Gabriel Costa Ribeiro  
75,33 (1º lugar ampla 

concorrência) Contemplado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Concessão de bolsa de mestrado 

 

Ampla concorrência / turma 2023** 
 

Candidato(a) Nota/classificação no 
processo seletivo para 

ingresso no PPGDS* 

Resultado 

Luciana Maria Monteiro 
Ribeiro 

95,83 (1º lugar ampla 
concorrência) Contemplado 

Ana Letícia Chaves Santos 82,5 (3º lugar ampla 
concorrência) Contemplado 

 

 
* Conforme item 5.1 do edital, b) A concessão de bolsa dar-se-á mediante a verificação 
da classificação, em ordem crescente, do candidato(a) no processo seletivo de ingresso 
no PPGDS/Unimontes, conforme a modalidade (Reserva de Vagas ou Ampla 
Concorrência) em seu respectivo ano de entrada; 
 

** Conforme item 1 do edital, as bolsas serão alocadas, prioritariamente, obedecendo a 
seguinte ordem: a) Ingressante pelo sistema de reserva de vagas, turma 2023, b) 
Ingressante pelo sistema de ampla concorrência, turma 2023, c) Ingressante pelo 
sistema de reserva de vagas, turmas anteriores, d) Ingressante pelo sistema de ampla 
concorrência, turmas anteriores. 
 
 

OBSERVAÇÃO: A aprovação, neste processo de seleção de bolsistas, não gera direito 

à bolsa, mas tão somente a expectativa de direito à bolsa. A implementação da 

concessão da bolsa fica condicionada à disponibilização de bolsas pela CAPES, via 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação para o PPGDS/Unimontes, bem como à observância 

dos requisitos estabelecidos pela CAPES e pelas normas do Programa. 
 
 
 

Montes Claros, 22 de março de 2023. 
 

Comissão Especial de Seleção de Bolsistas  
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