
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA 
 
 

CRITERIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS CAPES/DEMANDA SOCIAL 

 
 

A distribuição de bolsas é regulada por uma legislação específica da CAPES 
(sugerimos que o aluno consulte-a no portal da Capes 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_076_RegulamentoDS.pdf, 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portarias_conjuntas_n_1_e_2_Capes-

CNPq_15-07-2010.pdf e http://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/NotaCapesCNPq.pdf) 
e por critérios estabelecidos pelo Programa de acordo com as condições de oferta 
em cada ano.  
 
No ano de 2013, dada a escassez de bolsas, em consonância com os critérios da 
CAPES, estabelecemos os seguintes requisitos: a) dedicação integral às 
atividades de pós-graduação (o que impossibilita qualquer vínculo de trabalho 
quando da solicitação de bolsa)*, ordem de classificação no processo de seleção e 
vulnerabilidade social. 
 
Lembramos que, a bolsa será concedida por um ano, sendo que a cada ano, 
haverá avaliação do desempenho e do mérito do aluno com a finalidade de renovar 
a bolsa. 
 
 
 
 
*Conforme orientação da própria Capes, em casos excepcionais, quando o aluno tem uma 
oportunidade de trabalho que resulta da repercussão de sua pesquisa em curso e há estreita 
relação entre a atividade profissional e seu tema de análise, será avaliada permissão para o 
acúmulo de bolsa e de salário. Isso dependerá de avaliação de desempenho e mérito e da 
recomendação do orientador. 

 

 

 

 

 

 

 



OBSERVAÇÃO: No caso de alunos recém-ingressos no programa, será levada em conta, de 

início, a colocação nas provas de seleção para o ingresso no Programa.  

Alunos que não se encaixam nas condições acima descritas não serão considerados casos 

prioritários. 

Além destes critérios definidos pelo Programa, há também normas da Capes que deverão ser 

respeitadas. Destacamos, nesse sentido, as seguintes condições impedem o recebimento de 

bolsas de pós-graduação: 

a) Possuir relação de trabalho com a promotora de pós-graduação. Isso quer dizer que não 

poderá ter bolsa qualquer aluno do programa que possua vínculo federal. 

b) Receber qualquer outra modalidade de auxílio ou bolsa de outro programa da Capes ou 

qualquer outra agência de fomento público nacional. 

c) Ser aluno de residência médica. 

d) Ser aposentado ou estar em situação equiparada. 

e) Faltar, quando da concessão da bolsa, menos de 10 anos para obter aposentadoria 

compulsória. 

A alteração da situação profissional ou acadêmica que resulte na mudança na condição do 

bolsista ser notificada ao Programa pelo próprio aluno. O não cumprimento, tanto dos critérios 

internos ao Programa quanto das normas da Capes, será considerado fraude e implicará no 

cancelamento da bolsa e na restituição dos recursos de acordo com os índices previstos em lei 

competente, resultando ainda a impossibilidade de receber novos benefícios da Capes por um 

período de 5 anos, a contar da notificação do fato. 

Liberada uma bolsa, o candidato à bolsa será chamado pelo coordenador da pós-graduação 

para uma entrevista e deverá comparecer com os seguintes documentos: 

• Plano de trabalho na pós-graduação (cronograma de cumprimento dos créditos, 

qualificação e defesa) assinado pelo(a) orientador(a). 

• Holerite (se existir vínculo profissional) 

• Documento que comprova horário de dedicação à sua atividade profissional (se existir 

vínculo profissional) 

• Autodeclaração de rendimentos 

As bolsas serão concedidas por um período de um ano. Após esse período o bolsista será 

avaliado segundo indicadores de desempenho como: conceito nas disciplinas, qualificação 

segundo o regimento do curso, participação em congresso, publicações. 

 

A Coordenação 


