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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2018 da Comissão de Pós-Graduação em Biotecnologia e 

Monitoramento Ambiental (CPGBMA), aprovada na 29ª Reunião Extraordinária (08 de fevereiro de 

2018) 

 
 

Critérios de Outorga, Manutenção e Cancelamento de Bolsas Institucionais. 

 

Art. 1º - Composição da Comissão de Bolsas Institucionais (CBI): 
 

A Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Monitoramento 

Ambiental (PPGBMA) é composta pela CPGBMA-So, tendo como objetivo principal propor critérios 

sobre a outorga, manutenção e cancelamento de bolsas institucionais. As reuniões da CBI serão 

semestrais e convocadas pela Coordenação do Programa. 

Art. 2º -Outorga 
 

§ 1º - Elegibilidade: 
 

I – A CPGBMA-So indicará anualmente: os docentes que serão passíveis de recepcionarem 

pós-graduandos bolsistas, critério este preferencial de elegibilidade para concorrência e bolsas 

de estudo institucional (CAPES); igualmente, os candidatos devem ser enquadrar nas 

exigências estabelecidas pela CAPES (Portaria no 76, de 14 de abril de 2010) ou pelo CNPq 

(RN-017/2006); e que estejam de acordo com a proposta de distribuição de bolsas para o 

exercício de atribuição conforme exigência e orientações da área de avaliação do programa; 

II – O docente será considerável elegível quando estiver dentro dos índices adequados e 

compatíveis à evolução do programa de acordo com o documento de área de avaliação do 

programa; 

II - A concessão de bolsas implica na anuência do pós-graduando, bem como de sua 

manifestação de ciência de todas as Normas, Regulamentos e Portarias das Agências de 

Fomento por meio de assinatura de termo de compromisso específico; 

III - As bolsas disponíveis NÃO serão distribuídas aos pós-graduandos que se encontrarem 

nos últimos 06 meses de CURSO, ou seja, a partir do 18º mês de mestrado e no 30º mês de 

doutorado. 

§ 2º Critérios para Outorga: Anualmente, a CPGBMA-So definirá quais serão os docentes 

com prioridade de recepção de bolsistas tendo em vista a necessidade de crescimento do 

programa; igualmente, será levada em conta a produtividade docente dentro do programa 

(capacidade de captação de recursos para projetos e desenvolvimento a contento do trabalho 

do (a) orientado (a); artigos publicados com discentes, carga horária ministrada em disciplinas 

e participação em bancas de processos seletivos do programa/ quantidade de 
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bolsistas recebidos dentro do quadriênio de avaliação). Os parâmetros a serem utilizados para 

esta pontuação serão o da área de avaliação de Biotecnologia. 

a) Tendo o docente sido contemplado com número superior a média dos docentes do 

programa, a CPGBMA-So fará reanálise de necessidade de distribuição de bolsistas 

equânime entre os docentes do programa, tudo em prol do crescimento do programa e 

total aproveitamento de oportunidades das agencias de fomento. 

I - Não será contemplado com bolsa o aluno que: 
 

a) Não estiver regularmente matriculado no PPGBMA; 

b) Não manifestar interesse em receber bolsa institucional; 

c) Não tiver proficiência em língua estrangeira (inglês), somente o sendo possível se o 

edital de seleção permitir a matrícula do pós-graduando, dando prazo para que a 

pendencia seja sanada. Uma vez não sanada a pendencia, o pós-graduando perderá 

automaticamente sua bolsa, passando-a ao próximo pós-graduando classificado em 

lista de espera de bolsas de estudos; 

d) Tiver bolsa de agencia de fomento; 

e) Tiver proventos de aposentadoria ou de outras fontes; 

f) Tiver cursando os últimos 6 meses de seu curso. 

g) Tiver bolsa outorgada pela FAPESP ou por outra instituição tiverem sido canceladas 

por desempenho insatisfatório; 

II – Após análise classificatória geral dos habilitados no processo seletivo e indicação de 

orientador, o pós-graduando que melhor for classificado por docente com direito a recepção 

de bolsista, será contemplado com bolsa de estudos se, na data de atribuição, o programa 

contar com cota disponível de agencia de fomento. Na ausência de docentes para receberem 

alunos bolsistas, serão contemplados: 

a) O pós-graduando cujo orientador tenha o maior índice de publicações com discente 

bolsista e com capacidade de obtenção de recursos para desenvolvimento de projetos; 

b) Na ausência do anterior, o aluno com melhor classificação (nota geral) no processo 

seletivo. 

§ 3º Duração da Bolsa: 
 

I - O tempo máximo de duração da bolsa será de 12 meses de curso, podendo ser renovada 

anualmente até atingir o período máximo de 23 meses para mestrado e 47 meses para 

doutorado, se atendidas os critérios descritos no Art. 3º. 

II - As solicitações de prorrogações não serão concedidas por mais de 23 meses para 

mestrado e 47 meses para doutorado. 
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Art. 3º - Manutenção e Cancelamento da bolsa: 
 

§ 1º - A CBI acompanhará o desempenho acadêmico do aluno visando garantir a sua 

elegibilidade para manutenção da bolsa institucional. Os instrumentos utilizados nesta 

avaliação incluem: 

(a) Relatório semestral de atividades entregue ao final de cada semestre do Curso, de acordo 

com as Normas do Programa, indicando a data de atualização do Curriculum Lattes, a 

qual deverá ser no período máximo de 12 dias anterior à data de entrega do relatório; 

(b) Manifestação do orientador quanto ao desempenho do aluno em pareceres referentes 

aos relatórios semestrais; 

(c) Avaliação do desempenho acadêmico semestral do histórico escolar do aluno; 

(d) Cumprimento da obrigatoriedade de solicitação de bolsa à FAPESP e/ou ao CNPq 

efetuadas pelo aluno e seu orientador; 

(e) Caso não seja possível cumprir o § 1º (letra d), o orientador deverá enviar justificativa 

à CPG para análise. 

§ 2º - A bolsa será imediatamente cancelada se: 
 

(a) Houver trancamento de matricula; 

(b) O aluno for desligado do Programa; 

(c) O Aluno estiver em desacordo com as normas estabelecidas pelas agências de 

fomento. 

(d) O aluno tiver reprovações nas disciplinas; 

§ 3º - De acordo com o disposto no paragrafo único do Artigo 13 da Portaria 76 da CAPES 

e/ou ao item 4.3.2 da RN-017/2006 do CNPq, se o bolsista não concluir o curso acarretará 

na obrigação de restituir todos os valores de bolsa e/ou auxílios recebidos. 

§ 4º - Após a finalização de cada semestre a CBI deverá analisar o histórico escolar do pós- 

graduando bolsista e na ocorrência de candidatos a bolsas de estudos avaliar a possiblidade 

de remanejamento interno de bolsas, baseados nos seguintes critérios de prioridade: 

(a) Serão mantidas as bolsas contempladas para pós-graduandos que obtiveram maior 

rendimento acadêmico quando todos os conceitos recebidos forem A, na ausência de 

candidato com rendimento escolar superior ao seu; 

(b) Serão mantidas as bolsas contempladas para pós-graduandos que obtiveram maior 

rendimento acadêmico e proporcionalidade de conceito A por número de disciplinas 

cursadas, na ausência de candidato com rendimento escolar superior ao seu; 
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(c) Serão mantidas as bolsas contempladas para pós-graduandos que obtiveram maior 

proporcionalidade de conceitos A e um conceito B na ausência de candidato com 

rendimento escolar superior ao seu; 

(d) Serão mantidas as bolsas contempladas para pós-graduandos que obtiveram maior 

proporcionalidade de conceitos A, um conceito B e um conceito C na ausência de 

candidato com rendimento escolar superior ao seu; 

(e) Pós-graduandos que obtiverem em seu histórico escolar mais de um conceito C 

somente poderão ser contemplados e ter mantida a bolsa de estudos na ausência de 

candidato com rendimento escolar superior ao seu. 

 

 
Art. 4º - Disposições Adicionais 

 
§ 1º - Na ausência e/ou impossibilidade de análise por parte de um ou dos membros da 

CBI do acompanhamento de bolsistas, a análise e possível remanejamento de bolsas será 

realizada em conjunto pela Coordenação e Comissão de Pós-Graduação do PPGBMA-

So; 

§ 2 º - Os critérios de outorga, manutenção e cancelamento de bolsas poderão ser revistos pela 

CPG; 

§ 2º - Os casos omissos nestes critérios serão analisados individualmente pela CBI 

conjuntamente com a Coordenação do PPGBMA e encaminhados para deliberação da CPG. 

§ 3º Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua aprovação pela CPG do PPGBMA. 

 
Sorocaba, 08 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

 
Professora Doutora Janaína Braga do Carmo 

Presidente da CPGBMA-So 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Monitoramento Ambiental 
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ANEXO I – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2018 da Comissão de Pós-Graduação em 

Biotecnologia e Monitoramento Ambiental (CPGBMA), aprovado na 33ª Reunião Extraordinária (07 

de novembro de 2018) 

 

1. Tabela de pontuação de produtividade docente para o quadriênio 2017-2020 

 

PONTUAÇÃO POR PROJETOS       

      

FAPESP TOTAL DE PONTOS     

AUXÍLIO REGULAR 10 PONTOS POR PROJETO     

TEMÁTICO  20 PONTOS POR PROJETO     

        

CNPQ TOTAL DE PONTOS     

UNIVERSAIS       

A 5 PONTOS POR PROJETO     

B 10 PONTOS POR PROJETO     

C 15 PONTOS POR PROJETO     

        

EDITAIS ESPECÍFICOS 10 PONTOS POR PROJETO     

      

       

CAPES TOTAL DE PONTOS     

NACIONAL 5 PONTOS POR PROJETO     

INTERNACIONAL 10 PONTOS POR PROJETO     

      

      

PONTUAÇÃO POR BOLSA PRODUTIVIDADE      

      

BOLSA PRODUTIVIDADE TOTAL DE PONTOS     

NÍVEL 1 20 PONTOS     

NÍVEL 2 10 PONTOS     

      

      

PONTUAÇÃO POR FATOR DE IMPACTO COM ORIENTANDOS DO PROGRAMA    

      

ESTRATO POR FATOR DE IMPACTO FATOR DE IMPACTO PONTOS    

A1 > 4,00 100    

A2 > 3,00 E < 4,00 85    

B1 > 2,00 E < 3,00 70    

B2 > 1,2 E < 2,00 55    

B3 > 0,6 E < 1,2 40    

B4 > 0,0 E < 0,6 20    
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PONTUAÇÃO ADICIONAL POR PUBLICAÇÃO COM ORIENTANDOS EM REVISTAS DENTRO  
DO ESTRATO DE SATURAÇÃO 

      

PONTUAÇÃO EXTRA POR PUBLICAÇÃO COM 
ORIENTANDO NÃO BOLSISTA 

COM 
BOLSITA    

A1 10 20    

A2 8 16    

B1 7 14    

B2 5 10    

DEPÓSITO DE PATENTE 10 20    

APROVAÇÃO DE PATENTE 10 80    

      

2. Da produção anual necessária para manutenção do credenciamento docente:  

 

Docente Permanente  125 pontos 

Docente Colaborador 100 pontos 

 

 

 

3. A distribuição de bolsas considerará a Produção dentro do Quadriênio de Avaliação Docente acrescida 

da Pontuação por produtividade e seguirá rigorosamente os ditames do § 2º do artigo 2º da IN 01/2018. 

 

 

4. Portanto, os docentes que tiveram o menor número de bolsas atribuídas dentro do quadriênio de 

avaliação, que possuam a pontuação mínima necessária para manutenção do credenciamento anual, 

terão prioridade para distribuição de bolsas como Docentes Elegíveis . 

 

 

Sorocaba, 08 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Professor Doutor Vadim Viviani 

Presidente da CPGBMA-So 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Monitoramento Ambiental 

 


