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Aos catorze dias do ano de dois mil e dezenove, na salsa 2172, estiveram reunidos os representantes 

docentes e discentes da Comissão de Bolsas do PPGE, sob a presidência da Coordenadora Substituta do 

Programa, Profa. Dra. Adriana Moreira da Rocha Veiga. Foram tomadas as seguintes deliberações. 

Primeiro ponto de pauta: tomada de decisões sobre acúmulo de bolsas durante os anos de 2015 a 2017. 

O acúmulo de bolsas refere-se ao recebimento de bolsas de tutoria E-TEC e outros Programas, não 

correspondendo às bolsas de tutoria da Universidade Aberta do Brasil, cuja ressalva encontra-se na Portaria 

No76, de 14 de abril de 2010, Art. 90, Xi: “c) conforme estabelecido pela Portaria Conjunta Nº. 1 

Capes/CNPq, de 12/12/2007, os bolsistas CAPES, matriculados em programas de pós-graduação no país, 

poderão receber bolsa da Universidade Aberta do Brasil - UAB, quando atuarem como tutores. Em relação 

aos demais agentes da UAB, não será permitido o acúmulo dessas bolsas”. Os alunos constantes no 

documento da CAPES não possuem documentos com anuência do seu orientador ou qualquer permissão da 

Comissão de Bolsas para o acúmulo de benefícios.  Os citados encaminharam as justificativas solicitadas, as 

quais seguirão para a PRPGP juntamente com o despacho da Comissão de Bolsas, favorável à devolução dos 

valores recebidos para além da Bolsa CAPES DS.  Segundo ponto de pauta: Análise dos relatórios. Os 

relatórios entregues em dezembro de 2018 foram distribuídos para análise e parecer, sendo homologados na 

próxima reunião da Comissão de Bolsas. Terceiro ponto de pauta: substituição de bolsistas cota CAPES 

DS para mestrado. A bolsista Carine Daiana Binsfeld foi substituída pela primeira suplente apta ao 

recebimento de bolsas, Helenne Schroeder Sanderson. Quarto e último ponto de pauta: acúmulo de 

bolsas e proventos. Frente à necessidade da Comissão de exercer maior controle sobre a distribuição das 

cotas CAPES DS e permanência dos bolsistas beneficiados, uma vez que em caso de inconsistência é 

chamada a responder pela mesma, a Comissão de Bolsas decide reunir os bolsistas sob convocação, no dia 

20/03/2019, das 17h às 18h, no Audimax, para notificá-los das seguintes decisões: a) os bolsistas que têm 

vínculo com a UAB/Tutoria, deverão renovar a declaração desse vínculo com o “de acordo” do seu 

orientador e entregar na secretaria do Programa, no máximo até o dia 27 de março do corrente ano, sob risco 

de corte do seu benefício no mês de abril; b) os demais bolsistas deverão entregar na secretaria do Programa, 

no máximo até o dia 27 de março do corrente ano, uma auto declaração de não possuir vínculo empregatício, 

juntamente com a sua carteira de trabalho (original), sob risco de corte definitivo  do seu benefício.  Os 

bolsistas CAPES DS que não atenderem aos critérios já citados da Portaria No76, de 14 de abril de 2010, 

Art. 90, XI:  “XI - não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de 

outro programa da CAPES, de outra agência de fomento pública, nacional ou internacional, ou empresa 

pública ou privada, excetuando-se”: 

a) poderá ser admitido como bolsista de mestrado ou dou torado, o pós-graduando que perceba 
remuneração bruta inferior ao valor da bolsa da respectiva modalidade, decorrente de vínculo 

funcional com a rede pública de ensino básico ou na área de saúde coletiva, desde que liberado 

integralmente da atividade profissional e, nesse último caso, estejam cursando a pós-graduação na 

respectiva área; 

b) os bolsistas da CAPES, matriculados em programas de pós-graduação no país, selecionados 

para atuarem como professores substitutos nas instituições públicas de ensino superior, com a 

devida anuência do seu orientador e autorização da Comissão de Bolsas CAPES/DS do programa de 

pós-graduação, terão preservadas as bolsas de estudo. No entanto, aqueles que já se encontram 

atuando como professores substitutos não poderão ser contemplados com bolsas do Programa de 

Demanda Social; 

c) conforme estabelecido pela Portaria Conjunta Nº. 1 Capes/CNPq, de 12/12/2007, os bolsistas 
CAPES, matriculados em programas de pós-graduação no país, poderão receber bolsa da 

Universidade Aberta do Brasil - UAB, quando atuarem como tutores. Em relação aos demais 

agentes da UAB, não será permitido o acúmulo dessas bolsas. (CAPES, 2010). 



Ademais, considerando que, a mesma Portaria supracitada, declara: “Art.  9º.  Exigir-se-á do pós-graduando, 

para concessão de bolsa de estudos: I -  dedicação integral às atividades do programa de pós-graduação”, a 

Comissão de Bolsas do PPGE recomenda que os bolsistas mantenham um plano semanal de trabalho que 

deverá constar no Relatório Semestral, sob risco de não ter assinada a sua prorrogação de cota pela 

Coordenadora do Programa e pela Presidente da Comissão de Bolsas. Complementando, uma vez que cada 

linha de pesquisa possui espaço e equipamentos adequados para a permanência do bolsista no Programa, 

justifica-se a solicitação de que estejam disponíveis para a sua linha de pesquisa em horários semanais de 

trabalho. Finalmente, solicita-se à Prof.a Dr.a Rosane Carneiro Sarturi, Coordenadora do PPGE que faça 

convocação de Reunião Extraordinária da Comissão Colegiada na próxima segunda, 18 de março, 9h, para 

que este último ponto de pauta seja esclarecido e as decisões homologadas pela mesma para que se ponha 

em prática a partir da Reunião da Comissão de Bolsas com os Bolsistas CAPES DS do PPGE. Sem mais, 

segue a lista dos participantes, em anexo, justificando-se a ausência do Prof. Dr. Marcelo Pereira por 

encontrar-se em Banca Examinadora fora da região. 
 

 

 

 


