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RESULTADO DA DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS OCIOSAS DO PPGA 

 

 

Com base na NORMA INTERNA PPGA Nº 01/2017, que estabelece critérios para a concessão de 

bolsas e acompanhamento dos alunos bolsistas do Programa de Pós-graduação em Agronomia da Unidade 

Acadêmica Especial de Ciências Agrárias/Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, e baseado no 

parecer da Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente, a qual se reuniu na sala da coordenação, no dia 

29/04/2019 as 14h00min para analisar toda a documentação entregue pelos estudantes, a coordenadoria do PPGA 

resolve: 

- Divulgar o resultado da distribuição de duas bolsas que se encontram ociosas para os estudantes 

ingressantes via Edital 01/2019.  

 

 

QUADRO 1. Distribuição de bolsa. 

CPF  *PCM PDR 
 (PSE) 

(PCM + PDR) 
PPS 

1
NAF Classificação 

055.408.621-20 0,0 5,5 5,5 9,4 10,0 1ª 

034.467.201-89 0,0 4,0 4,0 5,9 6,7 2ª 

054.631.881-90 3,0 0,0
**

 3,0 5,4 5,6 3ª 

017.261.731-60 0,0 0,0
**

 0,0 5,1 3,5 4ª 

* PCM = Pontuação atribuída à condição de moradia; PDR =Pontuação atribuída à distribuição da renda familiar; PSE = 

Pontuação da situação socioeconômica. PSS = Pontuação obtida no processo seletivo. NAF = Necessidades de auxílio 

financeiro. 
1 

As notas atribuídas aos candidatos com maiores necessidades de auxílio financeiro (NAF) serão convertidas 

proporcionalmente para valores entre 0 e 10, e posteriormente ranqueadas em ordem decrescente, com indicação a bolsa. 

** Estudantes não apresentaram comprovante de renda: contracheque ou autodeclaração.  

   

Obs.: De acordo com artigo 6º da Norma Interna 01/2017, “em caso de o número de bolsas seja inferior à demanda, os 

candidatos não contemplados com bolsa entrarão para o cadastro de reserva para o próximo semestre letivo, conforme seu 

desempenho acadêmico, ou quando for o caso, concorrer ao Edital de concessão de bolsas da FAPEG ou de outro órgão de 

fomento.” 
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