
 
 

CONSELHO CIENTÍFICO-ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À 

PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 

  

  

 RESOLUÇÃO Nº 135, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

 

Define critérios para distribuição de bolsas de 

Mestrado e Doutorado do PROCAP 

 

 

O CONSELHO CIENTÍFICO-ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À 

PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO - CCAF, usando de suas atribuições 

legais, na forma da decisão do Colegiado da 21º Reunião Extraordinária, realizada em 26 

de novembro de 2015, considerando a necessidade de dar suporte à consolidação da pós-

graduação no estado do Espírito Santo, 

 

 

R E S O L V E 

 

 

Art. 1º Aprovar o número de bolsas a serem distribuídas aos Programas de Pós-graduação 

stricto sensu, nível Mestrado (acadêmico e profissional) e Doutorado na forma de cota de 

bolsas regulares e de bolsas em temas estratégicos do PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE 

RECURSOS HUMANOS NA PÓS-GRADUAÇÃO (PROCAP) para o ano de 2016, conforme 

Anexo I desta Resolução. 

 

Art. 2º Fica estabelecido o número máximo de 150 (cento e cinquenta) bolsas de 

Mestrado e 30 (trinta) bolsas de Doutorado. 

 

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Vitória, 26 de novembro de 2015. 

 

 

 

José Antonio Bof Buffon 

Presidente do CCAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I 

RESOLUÇÃO Nº 135, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015 

CRITÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS PARA OS PPG, NÍVEL MESTRADO 

(ACADÊMICO E PROFISSIONAL) E DOUTORADO, PARA O ANO DE 2016 

 

 

Bolsa Regular 

01 (uma) bolsa por PPG, podendo ser contratada até 30/06/2016. 

 

Bolsa em Tema Estratégico 

 

FASE 1: O PPG que efetuar a contratação da bolsa regular, poderá solicitar uma nova cota 

de bolsa em tema estratégico à FAPES no período de 01/03/16 a 30/04/2016, desde 

que indique o bolsista cujo Plano de Trabalho do bolsista esteja inserido em um dos temas 

do quadro abaixo. A contratação da bolsa obedecerá a ordem cronológica da aprovação de 

toda a documentação do bolsista e do orientador, até o limite das bolsas disponíveis para 

o nível. 

 

FASE 2: No caso de sobra de bolsas da fase 1, o PPG que contratar a bolsa regular e uma 

bolsa em tema estratégico da Fase 1, poderá solicitar uma nova cota de bolsa em tema 

estratégico à FAPES no período de 01/05/16 a 30/05/2016, desde que indique o 

bolsista cujo Plano de Trabalho do bolsista esteja inserido em um dos temas do quadro 

abaixo. A contratação da bolsa obedecerá a ordem cronológica da aprovação de toda a 

documentação do bolsista e orientador, até o limite das bolsas disponíveis para o nível. 

 

Na redistribuição das bolsas em 08/2015, todas as bolsas devem ser em temas 

estratégicos. 

 

 

Quadro dos Temas Estratégicos 

 

Educação 
Processos e Produtos com foco na formação de professores e 

metodologias de ensino na educação básica 

Energias Renováveis  

Alternativa para geração de energia e desenvolvimento de 

sistemas produtivos, agrícolas e industriais, eficientes no uso 

da energia no ES 

Novas tecnologias para uso eficiente de energia e água em 

edificações, mineração e indústrias 

Recursos Hídricos 

Desenvolvimento de sistemas produtivos, agrícolas e 

industriais, eficientes no uso e reaproveitamento da água no 

ES 

Recuperação de mananciais 

Saúde 

Avanço no conhecimento epidemiológico e geração de novos 

produtos e processos para melhoria de diagnóstico, tratamento 

e prevenção de doenças no ES 

Saúde Pública no ES 

Agropecuária 

Melhoria e eficiência de processos de cultivo, controle de 

pragas, colheita, irrigação, armazenamento e transporte, 

visando aumento da produtividade e redução de desperdícios 

no ES 

Biotecnologia Fruticultura e alimentos no ES 



 
 

Novos materiais e 

novos processos 

Geração de novos materiais e novos processos que 

representem economia e eficiência nos setores moveleiros, 

vestuário, ferroviários, portuários, do mármore e granito, da 

construção civil, indústria metal-mecânica, entre outros. 

Nanomateriais. 

Reaproveitamento de resíduos 

Biodiversidade 

Avanço do conhecimento fundamental e aplicado sobre a 

caracterização, conservação e uso sustentável da 

biodiversidade do ES 

Meio Ambiente 

Processos e tecnologias de caracterização e melhoria da 

qualidade do ar 

Avanço do conhecimento fundamental e aplicado no tema 

reflorestamento 

Recursos Pesqueiros e 

do mar 

Avanço do conhecimento fundamental e aplicado sobre a 

caracterização, conservação e uso sustentável dos recursos 

pesqueiros e do mar 

 


