
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

EDITAL CAPES - FAMÍLIA E POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL II

EDITAL Nº 12/2022 - RESULTADO PRELIMINAR

PROCESSO Nº 23038.012336/2021-26

 

 

1. A PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL
SUPERIOR – CAPES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Estatuto aprovado pelo Decreto
nº 8.977, de 30 de janeiro de 2017, torna público o resultado preliminar do Edital Nº 12/2022 - Família e
Polí�cas públicas II, publicado no DOU de 21/02/2022, seção 3, página 94 e e posterior reabertura do
prazo de inscrições publicada no DOU em 13/04/2022, seção 3, página 123.

 

 

Nº Proposta Nota

FAMILIA-PPB-II2162044P 9,83

FAMILIA-PPB-II2090474P 7,63

FAMILIA-PPB-II2133264P 6,43

FAMILIA-PPB-II2122159P 5,88

FAMILIA-PPB-II2152664P 5,66

FAMILIA-PPB-II2099230P 4,8

 
 

2. Tendo em vista a divulgação deste resultado preliminar, cumpre informar que:

a) Os pareceres com o indica�vo de cada nota estão disponíveis na plataforma
eletrônica SICAPES, acessando o link h�ps://inscricao.capes.gov.br/individual.

b) Os proponentes poderão encaminhar recurso no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a
contar da data de publicação  do resultado preliminar no DOU.

c) Os recursos deverão ser enviados exclusivamente por meio da plataforma eletrônica
SICAPES, acessando o link h�ps://inscricao.capes.gov.br/individual.

d) O proponente deverá apresentar recurso individualizado para cada parecer.
Ressaltamos que cada parecer é emi�do de forma autônoma e independente,
portanto não será possível a apreciação de recursos com teor compara�vo.

https://sso.capes.gov.br/sso/oauth?response_type=token&redirect_uri=https://inscricao.capes.gov.br&realm=2&client_id=individual.capes.gov.br&scope=&state=capes_oauth
https://sso.capes.gov.br/sso/oauth?response_type=token&redirect_uri=https://inscricao.capes.gov.br&realm=2&client_id=individual.capes.gov.br&scope=&state=capes_oauth


e) A classificação final dos projetos será definida após apreciação dos recursos
interpostos contra o resultado preliminar.

 

 

CLAUDIA MANSANI QUEDA DE TOLEDO

Presidente da CAPES

Documento assinado eletronicamente por Cláudia Mansani Queda de Toledo, Presidente, em
09/08/2022, às 18:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 54, inciso II, da
Portaria nº 06/2021 da Capes.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.capes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1770432 e
o código CRC 41992E30.

Referência: Processo nº 23038.012336/2021-26 SEI nº 1770432


