CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO
CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DE BOLSA NO PPGG

BOLSA
segue ordem
classificatória da Seleção
PARA MANTER
A BOLSA

CRITÉRIOS
ELIMINATÓRIOS

Desempenho
Acadêmico

Ações

Disciplinas

Mestrado: todas as
disciplinas no primeiro
ano

Doutorado: todas as
disciplinas no primeiro e
segundo anos

Não efetuar matrícula

Não entregar
Relatório Anual

Participação em
Projeto

Não marcar
Qualificação na data

Produção
intelectual

Posição do orientador

- Publicações
relacionadas aos
Livros, Anais, e em
Periódicos Qualis A, B

Atividades

Participação em
Eventos científicos

Quadro 1 - CRITÉRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BOLSAS DE MESTRADO NO PPGG
PRIMEIRO ANO
Tipo

Critério

Condição
Todas necessárias para
completar os créditos

Disciplinas

Cursar disciplinas

Participação em projetos
de pesquisa

Projetos de pesquisa com ou sem apoio financeiro, Dissertação vinculada a
cadastrados no Notes Pesquisa UFSC
um projeto do orientador

SEGUNDO ANO
Tipo

Critério

Condição

Atividades

Participação em eventos
científicos
internacionais,
nacionais, regionais ou
locais

•
•
•
•
•
•
•

Participação como conferencista convidado
Participação na comissão organizadora
Ministrante de minicurso
Apresentação oral de trabalho
Apresentação na sessão de pôster
Participante de minicurso
Participação como ouvinte

Uma destas ao ano

Produção intelectual
Livros ou capítulos de
livros publicados por
editoras reconhecidas no
meio científico

Artigos publicados em
periódicos
internacionais,
nacionais, regionais ou
locais
Publicação em eventos
científicos
internacionais,
nacionais, regionais ou
locais

• Livro científico – autoria ou coautoria
• Livro Coletânea (organizador)
• Capítulo de livro científico – autoria ou
coautoria
• Tradução de livro publicado por editora
conceituada
• Publicação em periódicos classificados
como de nível A pela CAPES, autoria ou
coautoria
• Publicação em periódicos classificados
como de nível B pela CAPES, autoria ou
coautoria
• Trabalhos completos em anais de Eventos
Científicos - autoria
• Resumos expandidos em anais Eventos
Científicos - autoria

Uma publicação em
qualquer destes por ano

Quadro 2 - CRITÉRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BOLSAS DE DOUTORADO NO PPGG
PRIMEIRO ANO
Tipo

Critério

Condição
Pelo menos quatro
disciplinas

Disciplina

Cursar disciplinas

Participação em projetos
de pesquisa

Projetos de pesquisa com ou sem apoio financeiro, Tese vinculada a um
cadastrados no Notes Pesquisa UFSC
projeto do orientador

SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO ANO
Tipo

Critério

Condição
Completar as disciplinas
faltantes no segundo ano

Disciplina

Cursar disciplinas

Participação em projetos
de pesquisa

Projetos de pesquisa com ou sem apoio financeiro, Tese vinculada a um
cadastrados no Notes Pesquisa UFSC
projeto do orientador
Atividades

Participação em eventos
científicos
internacionais,
nacionais, regionais ou
locais

•
•
•
•
•
•
•

Participação como conferencista convidado
Participação na comissão organizadora
Ministrante de minicurso
Apresentação oral de trabalho
Apresentação na sessão de pôster
Participante de minicurso
Participação como ouvinte

Uma destas ao ano

Produção intelectual
Livros ou capítulos de
livros publicados por
editoras reconhecidas no
meio científico

Artigos publicados em
periódicos
internacionais,
nacionais, regionais ou
locais
Publicação em eventos
científicos
internacionais,
nacionais, regionais ou
locais

• Livro científico – autoria ou coautoria
• Livro Coletânea (organizador)
• Capítulo de livro científico – autoria ou
coautoria
• Tradução de livro publicado por editora
conceituada
• Publicação em periódicos classificados
como de nível A pela CAPES, autoria ou
coautoria
• Publicação em periódicos classificados
como de nível B pela CAPES, autoria ou
coautoria
• Trabalhos completos em anais de Eventos
Científicos - autoria
• Resumos expandidos em anais Eventos
Científicos - autoria

Uma publicação em
qualquer destes por ano

QUADRO 3 – CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS DE BOLSA NO PPGG
CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS DE BOLSA

•

•

•

•

Não efetuar a matricula ou re-matricula nos prazos determinados pelo
Colegiado

Todos os alunos

Não entregar os relatórios anuais dentro dos prazos determinados pelo
Colegiado do Programa

Todos os alunos

Não apresentar os documentos referentes ao Exame de Qualificação até
o dia 10 do 13º mês de ingresso no curso

Mestrandos

Não presentar os documentos referentes ao Exame de Qualificação até
o dia 10 do 20º mês de ingresso no curso

Doutorandos

ESCLARECIMENTOS

1- Serão priorizados na distribuição de bolsas, a partir da classificação na seleção, os bolsistas que se
comprometerem com a dedicação exclusiva ao PROPG, o que significa que não poderão se envolver em
quaisquer atividades remuneradas ou não, que prejudiquem seu desempenho no curso.
2- As bolsas serão distribuídas para os alunos selecionados no ano do Edital. Os que não forem
contemplados no ano de ingresso poderão receber bolsa depois, caso haja maior oferta do que demanda.
3- A Coordenação estará responsabilizada em não apenas cancelar, mas também cobrar a devolução das
bolsas dos alunos bolsistas que não cumprirem com os compromissos e prazos assumidos.
4- Os programas de concessão de bolsas da CAPES, em todas as suas modalidades, garantirão, no caso de
parto ocorrido durante o período da bolsa, formalmente comunicado pelo coordenador a CAPES, a
prorrogação da vigência da bolsa por até quatro (4) meses, com pagamento das mensalidades à
parturiente (Portaria CAPES nº 220, de 12/11/2010).
5- Bolsas Emergenciais são oferecidas pela PROPG pelo tempo máximo de seis meses. A Coordenação
apenas encaminhará solicitação no caso de aluno concluinte que tenha a garantia do orientador de que
defenderá até o final do período de vigência da bolsa, dentro dos prazos regimentais. O encaminhamento
da solicitação pela Coordenação não dá garantia da concessão, pois a mesma é prerrogativa da PROPG.

Os critérios acima foram discut
discutidos
utidos e redefinidos pela comissão de bolsas com base em critérios existentes
até novembro de 2012, e aprovados na reunião de colegiado delegado
delegado realizada em 09/11/2012

