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CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE BOLSAS INSTITUCIONAIS  

 

A concessão de bolsas institucionais atende aos critérios estabelecidos pela(o): 

CAPES: http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/2181 

CNPq: http://www.cnpq.br/web/guest/apresentacao13 

Portaria conjunta Capes/CNPq no. 01/2010: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portarias_conjuntas_n_1_e_2_Cap
es-CNPq_15-07-2010.pdf 

 

Em destaque: 

Portaria CAPES no.76, de 14 de abril de 2010. Quanto aos requisitos para concessão da 
bolsa:  

Art.9º, inciso X – fixar residência na cidade onde realiza o curso.  

 

Duração da bolsa:  

Mestrado: até 12 meses contados a partir da matrícula, podendo ser renovada até atingir 24 
meses no total; 

Doutorado: até 12 meses contados a partir da matrícula, podendo ser renovada anualmente até 
atingir 48 meses no total. 

Observação:  

Para concessão inicial da bolsa, o(a) aluno(a) não pode exercer atividade remunerada e deve se 
dedicar integralmente às atividades do programa de pós-graduação. Deve entregar comprovação 
por meio de documento assinado pelo(a) orientador(a) e aluno(a). 

 

As bolsas serão distribuídas conforme critérios estabelecidos pela Comissão de Bolsas do PPGE: 

 

CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO INICIAL DA BOLSA: 

a) Produção científica (comprovação por meio de cópia dos trabalhos e currículo lattes) 

• Artigo publicado em periódico qualificado da área ou em anais de evento; 

• Artigo aceito em periódico qualificado da área; 

• Artigo submetido em periódico qualificado da área; 

• Livro publicado ou no prelo; 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/2181
http://www.cnpq.br/web/guest/apresentacao13
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portarias_conjuntas_n_1_e_2_Capes-CNPq_15-07-2010.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portarias_conjuntas_n_1_e_2_Capes-CNPq_15-07-2010.pdf
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• Capítulo de livro publicado ou no prelo; 

• Trabalhos publicados em anais, na forma de resumo; 

• Participação em evento científico, com apresentação de trabalho. 

b) Engajamento em grupo de pesquisa, o qual deve estar documentado; 

c) A partir da segunda matrícula, avaliação do(a) orientador(a). 

 
Obs.: Os(as) candidatos(as) serão classificados em função dos critérios estabelecidos (itens a, b, c). 
Em caso de empate, o critério de desempate será a nota final no processo seletivo do PPGE. A 
classificação dos(as) candidatos(as) selecionados(as) tem validade de um ano. O(a) aluno(a) que não 
for contemplado (a) com bolsa em sua primeira solicitação, ficará numa lista de espera até que haja 
a disponibilidade de bolsa ou até a próxima seleção de bolsistas. 
 

RENOVAÇÃO DA BOLSA: 

Atenção: Para renovação, o(a) bolsista será avaliado(a) semestralmente em relação ao seu 
desempenho, ao cumprimento das atividades indicadas no plano de trabalho e às exigências 
requeridas. A avaliação será realizada de forma online por meio de preenchimento de formulário 
pelo(a) bolsista, além da avaliação do(a) orientador(a).  

Itens a serem avaliados: 

a) Produção científica em conjunto com orientador(a) (esses dados devem constar no currículo 
lattes) 

• Artigo publicado em periódico qualificado da área ou em anais de evento; 

• Artigo aceito em periódico qualificado da área; 

• Artigo submetido em periódico qualificado da área; 

• Livro publicado ou no prelo; 

• Capítulo de livro publicado ou no prelo; 

• Trabalhos publicados em anais, na forma de resumo; 

• Participação em evento científico, com apresentação de trabalho. 

b) Desempenho acadêmico – Avaliação em disciplinas de pós-graduação (comprovação pelo 
histórico escolar) 

 c) Engajamento institucional (PAE; representante em comissões; organização de eventos; 
atividades programadas pelo PPGE ou EE); 

d) Engajamento em grupo de pesquisa;  

e) Atividades de internacionalização *;  

f) Atividades de apoio na orientação de alunos de IC, PUB e/ou Mestrado; 
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g) Plano de trabalho semestral com indicação das atividades desenvolvidas em relação à 
Dissertação/Tese; 

h) Avaliação do orientador quanto ao desempenho do bolsista 

 

 

*  São consideradas as seguintes atividades de internacionalização: participação em Aula Aberta 
ministrada por pesquisadores estrangeiros e publicação em coautoria com pesquisadores 
estrangeiros. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


