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NORMAS PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 

 

1. Introdução 

1.1 A Comissão de Pós-Graduação (CPGI) do Programa de Pós-

Graduação Interunidades em Ensino de Ciências (PIEC) atua como 

intermediária na concessão de bolsas de estudos da CAPES (Programa 

Demanda Social) e do CNPq. Para concessão da bolsa, o(a) pós-

graduando(a) deverá atender às normas estabelecidas pelas 

agências financiadoras (CAPES e CNPq) e também às presentes 

normas da CPGI. 

1.2 Não há relação entre ingresso no PIEC e concessão de bolsa de 

estudos. 

1.3 Se o(a) aluno(a) for contemplado(a) com uma bolsa de estudos de 

fonte não vinculada ao PIEC, deve informar ao Serviço de Pós-

Graduação do PIEC imediatamente. 

2. Inscrições 

2.1 As inscrições para pedidos de bolsas estarão abertas anualmente, ou 

conforme a necessidade de formar lista de espera. 

2.2 Podem se inscrever candidatos matriculados nos cursos de Mestrado, 

de Doutorado ou de Doutorado Direto; no caso dos últimos, o processo 

de transferência de curso deve estar concluído e aprovado pela CPGI. 

2.3 O(a) candidato(a) deverá possuir orientação definitiva devidamente 

aprovada pela CPGI, inclusive para os casos de orientação específica. 

2.4 A CPGI designará uma Comissão de Bolsas anualmente, que 

classificará os pedidos conforme critérios de classificação 

previamente estabelecidos pela CPGI. 

2.5 A inscrição consiste no envio da seguinte documentação:  

I. Carta solicitando uma bolsa, conforme modelo disponibilizado 

pelo Serviço de Pós-Graduação (SVPG), onde constará a 

aprovação do pedido pelo(a) orientador(a) devidamente 

credenciado(o). 

II. Currículo Lattes do(a) candidato(a), atualizado e completo. 

III. Currículo Lattes do(a) orientador(a), atualizado e completo. 

IV. Projeto de pesquisa. 

V. Formulário da CAPES para concessão de bolsa, preenchido. 

VI. Formulário de informações curriculares. 

 

 



3. Condições para concessão da bolsa 

3.1 O(A) candidato(a) aprovado em processo seletivo, mas ainda não 

matriculado, poderá solicitar bolsa; no entanto, para a concessão da 

bolsa deverá ser providenciada a matrícula de ingresso no curso de 

Pós-Graduação. 

3.2 O(A) candidato(a) poderá solicitar a bolsa enquanto possuir vínculo 

empregatício; no entanto, para o recebimento da bolsa, deverá 

comprovar a renúncia do vínculo ou o afastamento das atividades 

profissionais sem remuneração. 

3.3 O(A) aluno que recebe bolsa de outra origem deverá providenciar seu 

cancelamento. 

3.4 O(A) aluno(a) deverá assinar o Termo de Compromisso disponível 

Serviço de Pós-Graduação do PIEC. 

4. Deveres do(a) bolsista 

4.1 O(A) estudante deverá apresentar um desempenho acadêmico 

satisfatório e compatível com a programação de suas atividades 

acadêmicas. 

4.2 Caso o(a) aluno(a) não fixe residência na região metropolitana de São 

Paulo, deverá elaborar uma declaração, endossada pelo seu 

orientador, comprometendo-se a manter um desempenho 

acadêmico satisfatório e compatível com a programação de suas 

atividades acadêmicas. 

4.3 Comunicar imediatamente à CPGI caso venha a adquirir vínculo 

empregatício durante a vigência da bolsa. O(A) bolsista está 

autorizado pela CPGI a exercer atividade remunerada, diretamente 

ligada ao seu projeto de pesquisa, limitada a carga horária de 20 horas 

semanais, desde que autorizado pelo(a) orientador(a). O limite de 20 

horas semanais poderá ser flexibilizado para o caso de vínculos 

temporários. 

4.4 O(A) bolsista CAPES de doutorado deverá realizar o estágio de 

docência, conforme instruções do Artigo 18 da Portaria CAPES Nº 76, 

de 14 de abril de 2010. Caso tenha realizado o estágio PAE na USP 

durante o mestrado, ele poderá ser aproveitado. 

4.5 Devem ser observadas, ainda, as normas das agências de fomento. 

5. Prestação de contas e renovação 

5.1 A prestação de contas, quando cessa o período de recebimento da 

bolsa, ou quando é apresentado o pedido de renovação da bolsa, 

consiste na entrega de um dos seguintes documentos: 

I. Relatório de atividades, referente apenas ao último período de 

recebimento da bolsa, com capa e contracapa devidamente 

identificadas com os dados do(a) bolsista, formatado segundo as 

normas da ABNT, limitado a trinta páginas, e contendo os itens:  

a. Resumo do projeto de pesquisa (introdução, objetivos da 

pesquisa e metodologia; 



b. Descrição das atividades de pesquisa desenvolvidas; 

c. Análise comparativa dos cronogramas anteriores e justificativa 

no caso de alterações; 

d. Cronograma para as etapas futuras da pesquisa; 

e. Descrição de atividades desenvolvidas (participação e 

organização de eventos, artigos, materiais didáticos, etc); 

f. Referências. 

ou 

II. Relatório de qualificação. 

5.2 O depósito da Tese ou da Dissertação encerra a necessidade de 

prestação de contas. 

6. Prazos 

6.1 O prazo de bolsa fica limitado ao prazo regimental de depósito, como 

definido em relação à primeira matrícula, portanto, não considerando 

eventuais prorrogações.  

6.2 Será observado, ainda, o prazo máximo permitido pelas agências de 

fomento, caso este seja anterior ao prazo regimental de depósito. 

6.3 Poderá haver prorrogação de prazo a título de licença-maternidade, 

conforme normas das agências de fomento, mediante requerimento. 

7. Disposições gerais 

7.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Pós-Graduação 

do Programa Interunidades em Ensino de Ciências, ouvida a Comissão 

de Bolsas. 


