
São Paulo, 1º de julho de 2022

À 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. 
Diretoria do Programa de Bolsas no País - DPB
Ref.: Processo nº 23038.003415/2022-27

Assunto: Distribuição das cotas de auxílios para pagamento das taxas escolares - PROSUP

Prezados (as),

Em atenção ao disposto no Oficio nº 276/2022-CPG/CGSI/DPB/CAPES, vimos informar os procedimentos 
internos  para  a  distribuição,  pela  Coordenação  de  Stricto  Sensu da  UAM, das   cotas  de  auxílios  para 
pagamento das mensalidades escolares instituídas pela Portaria CAPES n° 73 de 6 de abril de 2022. 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação: 2 (duas) taxas para o Mestrado e 1 (uma) taxa para o 
Doutorado;
Programa de Pós-Graduação em Design: 2 (duas) taxas para o Mestrado e 1 (uma) taxa para o Doutorado;
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica: 1(uma) taxa para o Mestrado e 2 (duas) taxas 
para o Doutorado;
Programa de Pós-Graduação em Hospitalidade: 1 (uma) taxa para o Mestrado e 2 (duas) taxas para o 
Doutorado;

Tal  distribuição  se  deu  pelos  critérios:  de  cursos  ofertados  nos  municípios  de  menor  Índice  de 
Desenvolvimento  Humano  Municipal  (IDHM),  de  distribuição  equânime  da  quantidade  de  bolsas  (três 
bolsas por Programa), de demanda de cada Programa (na distribuição entre Mestrado e Doutorado) e, por 
fim, do condicionamento da alocação de um ou mais dos seguintes temas estratégicos: inovação, impacto 
social, impacto cultural, impacto científico, ensino, aprendizagem, meio ambiente, e/ou sustentabilidade.

O presente ofício será postado na página dos programas contemplados, na mesma aba em que constam as 
informações sobre o processo seletivo dos respectivos Programas de Pós-Graduação, a saber:

https://portal.anhembi.br/mestrado-doutorado/programa-de-pos-graduacao-em-comunicacao
https://ppgdesign.anhembi.br
https://portal.anhembi.br/mestrado-doutorado/mestrado-e-doutorado-academico-em-engenharia-biomedica
https://portal.anhembi.br/mestrado-doutorado/programa-de-pos-graduacao-em-hospitalidade

 
Reconhecemos e agradecemos a determinação da CAPES em manter e ampliar este importante Programa de 
Suporte, que muito tem contribuído para a formação de nossos alunos, ao longo dos anos. 

Atenciosamente, 
    

Prof. Dr. Sérgio Nesteriuk Gallo
Representante Institucional da Pós-graduação Stricto Sensu 
Universidade Anhembi Morumbi 
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