
Edital PROPPEX N.º 41/2018

Edital Externo do Processo Seletivo de 
cotas de bolsas PROSUC/CAPES

TUTORIAL DE INSCRIÇÃO



EDITAL EXTERNO PROSUC/CAPES

DO BENEFÍCIO
O apoio, no âmbito do PROSUC, dar-se-á nas 
seguintes modalidades: 
I - modalidade I: 
mensalidade de bolsa de pós-graduação; e 
mensalidade de auxílio para custeio de taxas 
escolares. 
II - modalidade II:
mensalidade de auxílio para custeio de taxas 
escolares.

No momento da inscrição o candidato poderá selecionar as 
duas modalidades, optando, caso selecionado, pela bolsa 

mais vantajosa.



Acessar o link 
disponível na página do 
Edital e realizar o login.

Edital: https://www.feevale.br/todas-
as-oportunidades/editais/edital-
proppex-n-412018



Preencher os 
dados pessoais.



Preencher as 
informações 

gerais.

Nesse momento, 
podem ser marcadas 
as duas modalidades 

de bolsa.



Dados Bancários

Informar uma conta 
corrente e individual.



Público: Alunos ingressantes em 
2019/01

Candidatos aprovados no processo seletivo poderão optar por 
anexar novos documentos. Caso não tenham nenhuma 
documentação adicional, que não foi entregue no Processo 
Seletivo, selecionar essa opção no formulário.



Público: Alunos ingressantes em 
2019/01

Candidatos sem documentação adicional:

Deixar o campo do link das 
comprovações em branco;

Informar o link do Currículo 
Lattes(ver página 12);

Inserir a Cópia da carteira de 
trabalho;

Inserir a Ficha de critérios em 
branco.



Público: Alunos ingressantes em 
2019/01

Candidatos com documentação adicional:

Inserir um novo link apenas com as 
comprovações adicionais 
(ver página 14);

Informar o link do Currículo 
Lattes (ver página 12);

Inserir a Cópia da carteira de 
trabalho;

Inserir a Ficha de critérios 
preenchida conforme comprovações 
adicionais.



Público: Alunos matriculados

Inserir o link de acesso as 
comprovações (ver página 14);

Informar o link do Currículo 
Lattes (ver página 12);

Inserir a Cópia da carteira de 
trabalho;

Inserir a Ficha de critérios 
preenchida conforme comprovações 
adicionadas.



Currículo Lattes

Informar o link de acesso:



Comprovações das produções 
científicas

O candidato digitalizar todas as comprovações em
um único arquivo, conforme a ordem da ficha de
critérios.

Serão aceitos os serviços de armazenamento:
Dropbox, Google Drive e OneDrive.

O arquivo das comprovações das produções
científicas não tem limite de tamanho.



Comprovações das produções 
científicas – Google Drive

1. Clicar em “Novo” e 
selecionar a opção “Pasta”.

2. Nomear a pasta e clicar em 
“Criar”.



Comprovações das produções 
científicas – Google Drive

3. Abrir a nova pasta.

4. Clicar em “Novo” e 
selecionar “Upload de 
arquivos”. Secionar o 
arquivo das 
comprovações e abrir.

Os arquivos enviado 
aparecerão na tela.



Link de compartilhamento

O candidato deverá
informar este link
no formulário de
inscrições.

Voltar para a tela
inicial.



Clicar na Declaração e “Finalizar”.

Conferir os dados na tela de confirmação e 
“Finalizar”.



Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Extensão - PROPPEX 

Secretaria de Pós-graduação Stricto Sensu

Ramal: 8745 ou 8874

E-mail: strictosensu@feevale.br

Horário de atendimento: de segunda a sexta-
feira, das 8h30min às 12h e das 13h15min às 
22h.


