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 Portaria n° 3 de 11 de novembro de 2018. 
 

 O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Ciências Geodésicas da UFPR, no uso 
de suas atribuições, resolve: 
 

Art. 1º - A concessão de bolsas de estudos oriundas de cotas institucionais concedidas pelas 
agências de fomento (por exemplo, CNPq, CAPES, Fundação Araucária) será realizada 
conforme a classificação no processo seletivo:  
  

§ 1º -  É vedada a atribuição de bolsas nos seguintes casos, ao discente que:  

a) Não puder dedicar se integralmente às atividades do PPGCG;  

b) Possuir vínculo empregatício remunerado, de qualquer natureza, ou vínculo 

empregatício com afastamento remunerado; 

c) Participar de sociedade de empresas com remuneração (Pró-labore); 

d) Atuar como profissional liberal ou consultor com remuneração, além de 32 horas/mês.  

e) Tiver bolsa de outra modalidade ou agência de fomento; 

f) Tiver uma bolsa cancelada anteriormente por causa do Art. 5° desta norma; 

 

§ 2º - A classificação dos candidatos no processo seletivo é válida até a realização do próximo 

processo seletivo.  

§ 3º - O discente bolsista ou requerente de bolsa deverá comprovar que atende aos requisitos 

mediante apresentação de uma declaração e informar imediatamente à Comissão de Bolsas 

em caso de mudanças nestes requisitos.  

§ 4º - Para concessão de bolsa de estudo será exigido o cumprimento dos requisitos das 

agências financiadoras. 

 § 5º - A concessão de bolsas para alunos estrangeiros dependerá da avaliação da Comissão 

de Bolsas.   

§ 6º - As bolsas serão concedidas pelo período de 12 meses, sendo passíveis de renovação 

após avaliação anual de desempenho do aluno. 

  

 Art. 2º -  Serão considerados critérios de desempenho para manutenção das bolsas para 

alunos de mestrado, apresentados em relatório padrão, ao final de 12 meses: 

a) Cumprimento do plano de estudos; 

b) Desempenho nas disciplinas; 

c) Assiduidade nas atividades do PPGCG; 

d) Participação em atividades extracurriculares pertinentes à pesquisa. 

 

Art. 3º -  Serão considerados critérios de desempenho para manutenção das bolsas para 

alunos de doutorado, apresentados em relatório padrão, ao final de 12 meses: 

a) Cumprimento do plano de estudos; 

b) Desempenho nas disciplinas; 

c) Assiduidade nas atividades do PPGCG; 
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d) Produção acadêmica; 

e) Relatório do andamento da pesquisa, de acordo com a periodização do aluno; 

f) Participação em atividades extracurriculares pertinentes à pesquisa. 

 

Art. 4° – Com base na Portaria Conjunta nº 1 de 15 de Julho de 2010 da CAPES e CNPq, em 

seus diversos artigos, é permitido aos bolsistas a possibilidade de acumular a bolsa de pós-

graduação, níveis mestrado e doutorado, com um vínculo empregatício remunerado. Para 

esses casos, o PPGCG estabelece as seguintes condições para o acúmulo de bolsa:  

  

§ 1º - Ser bolsista CAPES ou CNPq, conforme estabelece o Artigo 1º da Portaria Conjunta 

mencionada.  

§ 2º - O vínculo empregatício deve ter sido estabelecido durante a vigência da bolsa.  

§ 3º - O aluno deverá apresentar um documento oficial emitido pelo empregador, informando 

as atividades desenvolvidas. Deve-se considerar que a atuação profissional seja na sua área 

de formação e cujo trabalho seja correlacionado com o tema da sua dissertação/tese.  

§ 4º - O orientador deverá encaminhar uma carta de solicitação e anuência ao PPGCG, 

considerando o disposto no §3º deste artigo, se responsabilizando pelo andamento acadêmico 

das atividades do aluno bolsista, sem causar prejuízos ao PPGCG.  

§ 5º – O acúmulo da bolsa previsto neste artigo será concedido até a data de matrícula dos 

alunos ingressantes no próximo processo seletivo. No caso de não haver demanda pela bolsa, 

esta poderá ser mantida.  

§ 6º – Caso o número de bolsas seja maio do que a demanda, entre os alunos com vínculo 

empregatício e aptos a continuar com a bolsa, o critério de desempate é o estabelecido no 

Art. 2° para alunos de mestrado e Art. 3° para alunos de doutorado. 

 

Art. 5° - A bolsa poderá ser cancelada nos seguintes casos: 

§ 1º - Não atendimento ao Art 2° para alunos de mestrado e Art 3° para alunos de doutorado. 

§ 2º - O cancelamento da bolsa poderá ser solicitado pelo discente, a qualquer momento, 

desde que justificado e com a anuência do orientador, seguindo regulamentação da agência 

de fomento.    

§ 3º - O cancelamento da bolsa poderá ser solicitado pelo orientador, a qualquer momento, 

desde que devidamente justificado, seguindo regulamentação da agência de fomento.  

§ 4º - A reprovação em disciplinas do PPGCG ou cursadas em outro programa, por conceito ou 

frequência insuficiente causa cancelamento automático da bolsa.  

  

Art. 6° - A suspensão temporária da bolsa de estudos em casos de trancamento poderá ser 

requerida pelo discente mediante justificativa e anuência do orientador, conforme as Normas 

Gerais dos Cursos de Pós-graduação da UFPR. Será analisada pela Comissão de Bolsas do 

PPGCG conforme regulamentação da agência de fomento e deliberada pelo Colegiado do 

PPGCG.  

  

Art. 7° - Das disposições gerais e transitórias:  
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 § 1º. - Os casos omissos nesta Norma Interna serão analisados pela Comissão de Bolsas e 

deliberados pelo Colegiado do PPGCG.  

§ 2º. - A norma entra em vigor na data da homologação no Colegiado. 

 

Publique-se. 
 
Curitiba, 11 de novembro de 2018 
 
 
 
Prof. Dr. Luciene S. Delazari 
Presidente do Colegiado do PPGCG 

 


