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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01-2018/PPGO 

 
 

Sistematiza as regras de concessão de Bolsas de Estudo no Programa 
 
 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, no uso de suas atribuições legais, divulga 
a presente instrução normativa, CONSIDERANDO: 
 
o teor da Portaria CAPES 034/2006; 
 
o teor da Portaria Capes 227/2017, que altera o regulamento do PROEX; 
 
a necessidade de definir critérios na concessão de bolsas de estudo no programa. 
 

 
Art. 1. Conforme Regulamento PROEX, exigir-se-á do pós-graduando para concessão e manutenção da Bolsa 

de Estudos: 

 dedicação integral às atividades do programa de pós-graduação, ressalvada expressa permissão legal 
ou previsão em ato normativo específico da Capes; 

 comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante as normas definidas pela IES promotora do 
curso;  

 quando  possuir  vínculo  empregatício,  estar  liberado  das  atividades profissionais  sem  percepção  
de  vencimentos,  ressalvada  expressa  permissão  legal  ou previsão em ato normativo específico da 
Capes; 

 não possuir relação de trabalho com a IES promotora do programa de Pós-Graduação, salvo o caso 
previsto no §1º deste Artigo (professor substituto); 

 realizar estágio de docência de acordo com o estabelecido no art. 22 do Regulamento PROEX;  

 não acumular a percepção da bolsa do PROEX com outra proveniente de recursos públicos; 

 não ser aluno em programa de residência médica;  

 ser classificado no processo seletivo especialmente instaurado pela IES em que se realiza o curso. 

 assinar  o  termo  de  compromisso,  conforme  Anexo II  do Regulamento PROEX. 
 
 

Art. 2. Esta normativa se aplica a bolsas CAPES do Programa e todos os discentes contemplados com este 
tipo de bolsa. Esta normativa não se aplica a bolsas de outros órgão de fomento ou a bolsas do Programa alocadas 
pelo Colegiado a convênios específicos, como o Programa PAEC/OEA. 
 
 

Art 3. As bolsas serão concedidas pelo prazo máximo de doze meses, podendo ser renovadas anualmente 
até atingir o limite de 24 (vinte e quatro) meses para o Mestrado e 36 (trinta e seis) meses para o Doutorado, se 
atendidas as condições previstas nas normativas das agências de fomento. Em nenhuma hipótese estes prazos 
poderão ser estendidos, exceto na situação de gestantes durante o período de bolsa, que poderão ter acrescidos 
4 (quatro) meses ao prazo de manutenção de bolsa. 

Parágrafo único. Os prazos máximos se referem a bolsas do Programa, não sendo computados o tempo de 
concessão de outras bolsas que por ventura o discente receber, como bolsas para estágio no exterior. 
 
 

Art. 4. Ao início de cada ano letivo do Programa, será realizado processo de Avaliação Discente que embasará 
a concessão anual de bolsas. A Avaliação Discente será conduzida pela Comissão de Bolsas e Avaliação Discente, 
designada anualmente em Portaria do Programa e composta por um membro docente do Colegiado do 
Programa, um membro docente externo ao colegiado e os dois representantes discentes, sob presidência do 
docente com mais tempo de programa. A avaliação contemplará itens quantitativos referentes ao desempenho 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

 

 

do discente no âmbito das atividades do Programa, no período relativo ao ano letivo anterior, quanto a quesitos 
julgados de importância acadêmica, podendo incluir parecer do orientador com base no desempenho frente ao 
plano de trabalho discente pactuado junto ao orientador. A critério da Comissão de Bolsas, um componente 
qualitativo poderá ser adicionado à avaliação se julgado de aplicabilidade pelo Colegiado do PPGO. Ainda, a 
avaliação poderá levar em conta o tempo de ingresso do discente no programa, aplicando critérios de 
proporcionalidade em relação ao tempo em que o discente se encontra no nível atual (mestrado ou doutorado).  

§1º. O resultado da Avaliação Discente será homologado pelo Colegiado do Programa, que atua como 
Comissão de Gestão (CG-PROEX), e divulgado entre todos os participantes do Programa, por e-mail, em lista 
contendo apenas o número de matrícula dos discentes participantes, sendo estabelecido prazo máximo de 2 
(dois) dias úteis após a divulgação dos resultados para interposição de recursos, por escrito, e entregue à 
secretaria ou coordenação do Programa. Os recursos serão analisados pelo Colegiado e respondidos por e-mail 
aos discentes, com cópia a seus orientadores. 

§2º. O resultado da Avaliação Discente mais recente será utilizado para qualquer concessão de bolsa que 
por ventura ocorrer no transcorrer do ano letivo. Bolsas alocadas a discentes no decorrer do ano letivo terão 
prazo máximo de concessão até a próxima Avaliação Discente (início do próximo ano letivo do Programa), salvo 
em casos expressos no parágrafo 3º deste artigo. 

§3º. Cotas de bolsas alocadas a discentes não-bolsistas em virtude da realização de estágio no exterior de 
outros bolsistas do Programa terão a duração máxima do tempo de estágio do discente no exterior. 

 
 
Art. 5. Os componentes quantitativos considerados de relevância acadêmica pela comunidade do Programa, 

após consulta a todos os docentes e discentes participantes, são apresentados no Anexo 1 desta instrução 
normativa.  

§1º. A pontuação e critérios de avaliação de cada item computado serão divulgadas publicamente pela 
Comissão de Bolsas previamente ao processo avaliativo, considerando diferenciação a itens de abragência 
local/regional/nacional/internacional, quando aplicável. 
 
 

Art. 6. Um percentual das bolsas CAPES do Programa será reservado para a política vigente de ações 
afirmativas da UFPel para pessoas negras, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência de forma a estimular 
a permanência dessas populações no PPGO, seguindo a resolução do CONSUN nº 05 de 26/04/2017. Ainda, a 
critério do programa, será adicionado percentual de bolsas reservadas para discentes em situação de 
vulnerabilidade social (baixa renda), contribuindo às políticas de ações afirmativas. 

§1º. O percentual de bolsas do Programa reservado a políticas de ações afirmativas será definido 
anteriormente à Avaliação Discente e período de concessão de bolsas, de acordo com normativas vigentes da 
UFPel.  

§2º. Candidatos indígenas deverão apresentar cópia do Registro Administrativo de Nascimento de Indígena 
(RANI) ou declaração da FUNAI e declaração de liderança do grupo ao qual pertence. Candidatos quilombolas 
deverão apresentar declaração de liderança da comunidade a qual pertence. Candidatos com deficiência deverão 
apresentar laudo médico com Código de Deficiência nos termos da Classificação Internacional de Doenças – CID. 
Candidados com baixa renda deverão apresentar registro no Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento 
Social, regulamentado pelo Decreto nº 6.135 de 26 de junho de 2007.  

§3º. Os candidatos negros, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência e baixa renda concorrerão 
concomitantemente às bolsas reservadas e às bolsas de ampla concorrência, de acordo com sua classificação no 
processo seletivo. 

§4º. A distribuição de bolsas para candidatos negros, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência e 
baixa renda dentro das bolsas oferecidas para ampla concorrência não será computada para efeito do percentual 
de bolsas reservadas. 

§5º. No caso de número insuficiente de candidatos para as bolsas reservadas, as vagas remanescentes serão 
distribuídas pelos candidatos de ampla concorrência. 

 
 
Art. 7. A Resolução PROEX prevê que discentes podem manter bolsas quando selecionados para atuar  como 

professores substitutos nas instituições federais de ensino superior. Esta condição, entretanto, será considerada 
no Programa exclusivamente para discentes residentes em Pelotas e atuantes como docentes substitutos na 
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UFPel. A mesma situação se aplica a discentes em outras atividades que não se enquadrem como dedicação 
integral às atividades do Programa, conforme Art. 1. 

 
 
Art 8. Conforme Regulamento PROEX, a inobservância por parte do bolsista aos requisitos deste 

regulamento em qualquer momento durante o período de vigência da bolsa acarretará a imediata interrupção 
dos repasses, bem como a obrigação de restituição à CAPES dos recursos aplicados irregularmente. 

 
 
Art. 9. Caberá ao Colegiado de Curso do PPGO deliberar sobre quaisquer casos omissos não previstos nesta 

Instrução Normativa. 
 
 
 

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua aprovação no Colegiado. 
 
 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UFPel, 26 de janeiro de 2018. 
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ANEXO I 

 

Itens considerados no componente quantitativo da Avaliação Discente 

1. Produção Bibliográfica 

1.1. Artigos completos aceitos/publicados em periódicos indexados 
1.2. Artigos submetidos para avaliação em periódicos indexados 
1.3. Trabalhos publicados em anais de eventos 
1.4. Autoria de Livro Editado por Editora 
1.5. Capítulos de livros 
1.6. Apresentação de trabalho ou palestra em eventos científicos 
1.7. Curso ministrado 

2. Registro de Patentes, produtos e afins 

3. Participação em eventos científicos 

4. Premiações  

5. Produções técnicas 
5.1. Participação em comissões julgadoras 
5.2. Representação discente 
5.3. Orientações de alunos de graduação 
5.4. Organização de eventos 

 


