
ANEXO 10 
 

NORMA COMPLEMENTAR PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA NACIONAL 
DE PÓS-DOUTORADO, PNPD/CAPES 
(Aprovada na 347ª CPG de 05/11/2019) 

 
 

I. APRESENTAÇÃO 

Este documento versa sobre a regulamentação das atividades a serem desenvolvidas 
pelos bolsistas PNPD/CAPES, junto ao Programa de Pós-Graduação em Genética 
Evolutiva e Biologia Molecular (PPGGEV), da Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar), e requisitos necessários para solicitação de renovação de bolsa e avaliação 
do andamento das atividades do bolsista no que compete ao cumprimento de suas 
atribuições no âmbito do Programa. 

 

II. SÃO ATRIBUIÇÕES DO(A) BOLSISTA PNPD/CAPES DO PPGGEV: 

II.1. Desenvolver pesquisa original de acordo com a Linha de Pesquisa do(a) 
supervisor(a);  

II.2. Publicar e/ou submeter artigos científicos, resultantes da pesquisa realizada no 
período de vigência da bolsa, em coautoria com o(a) respectivo(a) supervisor(a), e 
demais docentes do PPGGEV/UFSCar, e em periódicos com fator de impacto em 
concordância com a classificação estabelecida pela CAPES, sendo estes em nível A1, 
A2, A3 e A4; 

II.3. Participar de atividades acadêmico/científicas, que se apresentarem necessárias 
ao PPGGEV/UFSCar, durante a vigência da bolsa; dentre estas a coordenação de 
ciclos de seminários, o oferecimento de disciplinas no Programa como professor(a) co-
responsável, o auxílio na organização de eventos promovidos pelo Programa, a co-
orientação de estudantes, e a interação com diferentes grupos de pesquisa do 
Programa, entre outras.  

II.4. Apresentar relatório anual de atividades, como requisito para a renovação da 
bolsa, e relatório completo ao concluir a bolsa.  Os relatórios devem obrigatoriamente 
estar acompanhados de parecer emitido pelo supervisor, recomendando a aprovação 
ou reprovação do relatório; Os relatórios serão avaliados por comissão específica, 
delegada pela CPG/PPGGEv, que deverá emitir parecer para orientação da CPG que 
deliberará por sua aprovação ou reprovação. 

 

III. SÃO ATRIBUIÇÕES DO(A) SUPERVISOR(A) DO(A) BOLSISTA PNPD/CAPES 
DO PPGGEV: 

III.1. Acompanhar as atividades desenvolvidas pelo(a) bolsista e apoiar o(a) bolsista 

no que for possível para a plena execução da pesquisa;   

III.2. Propiciar de forma efetiva a interação do(a) bolsista com outros grupos de 
pesquisa do PPGGEV, incentivando-o a atuar como pesquisador colaborador em 
atividades de pesquisa distintas que sejam relevantes para o Programa e 
Departamento no qual encontra-se alocado; 

III.3. Encaminhar ao PPGGEV/UFSCar, uma avaliação anual formal das atividades 
do(a) bolsista, a partir do início da bolsa do(a) candidato(a) contemplado(a), anexada 
ao relatório obrigatório a ser apresentado pelo(a) bolsista ao PPGGEV/UFSCar; 

III.3. Se for o caso, solicitar a qualquer tempo, o cancelamento da bolsa em caso de 



desempenho insuficiente, desistência, abandono, interrupção ou finalização da 
vigência máxima da bolsa, estabelecida nos termos do Art. 17 da Portaria no. 086, de 
03 de julho de 2013, e deste documento.  

 

IV. DISPOSIÇÕES GERAIS 

IV.1. A duração máxima de vigência da bolsa PNPD/CAPES seguirá o edital de 
seleção ao qual o bolsista foi submetido, e normas deste documento. 

IV.2. Docentes do núcleo permanente do Programa que estejam supervisionando 
bolsistas PNPD/CAPES-PPGGEV, ou que tenham supervisionado nos últimos meses, 
poderão supervisionar novos bolsistas no Programa Nacional de Pós-Doutorado, junto 
a este Programa de Pós-Graduação, desde que atendidas as normas do respectivo 
edital de seleção vigente e cumpridas de forma satisfatória às atividades prévias 
desenvolvidas como supervisor PNPD/CAPES no PPGGEV.  

IV.3. Bolsistas PNPD/CAPES recém egressos do PPGGEV poderão se candidatar a 
novo processo seletivo no Programa Nacional de Pós-Doutorado, junto a este 
Programa de Pós-Graduação, desde que atendidas as normas do respectivo edital de 
seleção vigente e cumpridas de forma satisfatória às atividades prévias desenvolvidas 
como bolsista PNPD/CAPES no PPGGEV.  

IV.4. É de responsabilidade exclusiva do(a) bolsista o acompanhamento dos 
procedimentos e apresentação dos documentos necessários para renovação e 
cancelamento da referida bolsa.  

IV.5. Todos os documentos deverão ser encaminhados à secretaria do PPGGEV, 
respeitando-se o prazo máximo de 30 dias, decorridos da data máxima prevista para 
apresentação do relatório e demais documentos. O atendimento da secretaria do 
PPGGEV se dará em dias úteis das 14h as 17h, horário oficial de São Carlos-SP, 
Brasil, devendo ser observado o período de vigência do horário de verão.  

IV.6. A CPG, em reunião ordinária, nomeará dois avaliadores que analisarão o 
relatório, a solicitação encaminhada, e o atendimento aos requisitos necessários ao 
cumprimento de suas atribuições como bolsista PNPD/CAPES, junto ao PPGGEV, 
deferindo ou não à referida solicitação.  
IV.7. Casos omissos serão analisados pela Coordenação do PPGGEV/UFSCar 


