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OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA CLASSIFICAR OS ALUNOS INSCRITOS 

Os candidatos serão selecionados obedecendo aos seguintes critérios: 

1) Pós-Graduando no nível Doutorado, não bolsista, inscrito pela 1ª vez no PAE;  
 
2) Pós-Graduando no nível Mestrado, não bolsista, inscrito pela 1ª vez no PAE;  
 
3) Pós-Graduando no nível Doutorado, não bolsista, que já foram voluntários no PAE;  
 
4) Pós-Graduando no nível Mestrado, não bolsista, que já foram voluntários no PAE; 
 
5) Bolsista CAPES em nível de Doutorado inscrito pela 1ª vez no PAE;  
 
6) Bolsista CAPES em nível de Mestrado inscrito pela 1ª vez no PAE;  
 
7) Pós-Graduando no nível Doutorado, bolsista, inscrito pela 1ª vez no PAE; 
 
8) Pós-Graduando no nível Mestrado, bolsista, inscrito pela 1ª vez no PAE;  
 
9) Pós-Graduando no nível Doutorado, não bolsista, inscrito pela 2ª vez no PAE (como 
bolsista).  
10) Pós-Graduando no nível Mestrado, não bolsista, inscrito pela 2ª vez no PAE (como 
bolsista).  
11) Pós-Graduando no nível Doutorado, bolsista, inscrito pela 2ª vez no PAE (como bolsista).  
 
12) Pós-Graduando no nível Mestrado, bolsista, inscrito pela 2ª vez no PAE (como bolsista).  
 
13) Pós-Graduando no nível Doutorado, não bolsista, inscrito pela 3ª vez no PAE (como 
bolsista).  
14) Pós-Graduando no nível Doutorado, bolsista, inscrito pela 3ª vez no PAE (como bolsista).  
 
15) Pós-Graduando no nível Doutorado, não bolsista, inscrito pela 4ª vez no PAE (como 
bolsista).  
16) Pós-Graduando no nível Doutorado, bolsista, inscrito pela 4ª vez no PAE (como bolsista).  
 

Obs.: Os critérios serão aplicados prioritariamente aos alunos regularmente 
matriculados no PPGE – FE para indicação de recebimento do auxílio financeiro 
e em seguida aos alunos dos demais PPG - USP. 
 
Em caso de empate, a prioridade é para o candidato de matrícula mais antiga e 
se mesmo assim se houver empate, a prioridade é para o candidato de maior 
idade. 
 
Poderão ser aceitos estagiários voluntários, sem direito à remuneração. 
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