
 

 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE ARTES E LETRAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 

 

 

 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE BOLSA 

 

Eu, _________________________________________, matrícula UFSM nº ______________, do 

curso de Letras, nível ___________________, área de concentração _____________________________, 

solicito concorrer a bolsa de agências financiadoras no ano de __________. 

Tendo em vista as normas para concessão de bolsas de mestrado e doutorado vigentes, – Portaria 

Nº 76 de 14 de abril de 2010, Portaria Conjunta CAPES-CNPq Nº 1 de 15 de julho de 2010 e Política de 

Bolsas do PPGL – declaro: (assinalar itens que lhe dizem respeito) 
(   ) não possuir vínculo empregatício; 

(   ) não receber complementação financeira proveniente de outras fontes; 

(  ) 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; 
(   ) não atuar como professor substituto antes da concessão da bolsa; 

(  ) possuir vínculo empregatício, estando liberado das atividades profissionais e sem percepção de 

vencimentos no momento de implementação da bolsa de mestrado ou doutorado; 
(  ) receber complementação financeira, proveniente de outras fontes, com dedicação a atividades de 

docência como professor no ensino de qualquer grau na instituição 

________________________________, mediante obtenção da autorização, concedida pelo orientador.  
(   ) perceber remuneração bruta inferior ao valor da bolsa de mestrado ou doutorado, decorrente de 

vínculo funcional com a rede pública de ensino básico, estando liberado integralmente da atividade 

profissional e estar cursando a pós-graduação na respectiva área; 

(  )  não possuir qualquer relação de trabalho com a instituição promotora do Programa de Pós-

Graduação; 

(   ) receber bolsa como tutor da Universidade Aberta do Brasil – UAB;  

(   )  ser servidor público estável, conforme disposto no art. 318 da Lei 11.907, de 02 de fevereiro de 

2009, ciente de que, se beneficiado com bolsa de mestrado e doutorado, deverei permanecer no 

exercício de minhas funções, após o meu retorno, por um período igual ao de afastamento concedido.  
 

Outrossim, declaro estar ciente de que são requisitos para concessão de bolsa:  
(  ) fixar residência na cidade onde realiza o curso; comprovar desempenho acadêmico satisfatório, 

consoante às normas definidas pela instituição promotora do curso; realizar estágio de docência 

orientada. 

(    ) apresentar desempenho acadêmico satisfatório (aprovação nas disciplinas com conceito igual ou 

superior a B e, quando for o caso, aprovação em Exame de Qualificação e EDT).  
 

Estou ciente de que, uma vez contemplado(a), devo adequar-me às normas dessas agências e à 

Política de Concessão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Letras. No caso de comprovado 

desrespeito às condições estabelecidas nas normas vigentes, o(a) bolsista será obrigado(a) a devolver à 

respectiva agência de fomento os valores recebidos a título de bolsa, corrigidos conforme a legislação 

vigente. 
 

Santa Maria, ____ de ___________ de 20___. 

 

_____________________________________ 

                                                                                   Assinatura do discente   

 
Observação: As bolsas serão distribuídas pela Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Letras 

observando os resultados apresentados no formulário para Registro de Produção Intelectual e Técnica para Fins de 

Avaliação de Produção Discente (Anexo A da Política de Concessão de Bolsas) e o atendimento às normas das 

agências de fomento.  


