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Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

INSTRUÇÃO NORMATIVA PROPPG REITORIA UFCSPA Nº 5, DE 30 DE MAIO DE 2022

                  

Define os critérios para distribuição de
bolsas de estudo Capes (CAPES) da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação
(PROPPG) aos Programas de Pós-
Graduação (PPG) stricto sensu da
UFCSPA.

 

A PRÓ-REITORA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 902 de 31
de março de 2021, publicada no Diário Oficial da União em 06 de abril de 2021,  com base nas
disposições da Portaria nº 73 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
de 06 de abril de 2022, que ins�tui a cota de bolsas de estudo e/ou auxílios escolares da Pró-Reitoria ou
órgão equivalente incumbido dos programas de pós-graduação; e do O�cio Circular nº 5/2022-
GAB/PR/CAPES, que atribuiu à UFCSPA seis (6) cotas de mestrado e seis (6) cotas de doutorado, RESOLVE:

Art. 1º Definir que a alocação das bolsas de estudo de mestrado e de doutorado da Pró-
reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação aos PPGs acadêmicos obedecerá aos seguintes critérios e ordem de
prioridades:

I - demanda por bolsas nos úl�mos três processos sele�vos, calculada pelo número de
inscritos/cotas disponibilizadas;

II – maior índice de produção cien�fica entre discentes e docentes dos PPGs; 

III – menor número de bolsas totais do Programa, considerando todas as agências
de fomento;

IV - não ter bolsa ociosa, oriunda de agência de fomento ou da UFCSPA, no mês anterior ao
de implementação da cota;

V - maior número de �tulados nos três anos anteriores ao ano de implementação
destes critérios; 

VI – maior nota no úl�mo ciclo avalia�vo da Capes;

VII - temas estratégicos definidos pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação descritos
no Art. 2º desta Portaria.

Art. 2º Para efeito do inciso VII do Art. 1º, serão considerados os seguintes temas
estratégicos: Bioquímica; Biologia Celular e Molecular; Biotecnologia; Ciência da Computação; Ciências
Biológicas; Ciências Humanas; Ciências da Saúde; Ciências Sociais e Aplicadas; Doenças Infecciosas e
Parasitárias; Educação; Epidemiologia; Enfermagem; Física; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Insumos
Farmacêu�cos e Medicamentos; Psicologia; Química; Saúde Cole�va; Substâncias Bioa�vas.

Art. 3º Os Programas deverão formalizar interesse até o dia 10 de junho de 2022, por meio
de O�cio à PROPPG, via SEI.
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Art. 4º A implementação das bolsas está prevista, pela CAPES, para ocorrer a par�r de 1°
de julho de 2022.

Art. 5º Esta instrução norma�va entra em vigor em 1º de junho.

Porto Alegre, 30 de maio de 2022.

 

DINARA JAQUELINE MOURA
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação

Documento assinado eletronicamente por Dinara Jaqueline Moura, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-
Graduação, em 30/05/2022, às 20:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1397611 e
o código CRC 259D9109.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

