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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2014/PROCFIS 

 

 

Revoga a Instrução Normativa No 01/2012/PROCFIS, e; 

 

Regulamenta critérios para distribuição de bolsas de mestrado, doutorado e 

doutorado sanduíche no exterior do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Fisiológicas (PROCFIS) 

 

 

 

RESOLVE: 

DA COMISSÃO DE BOLSAS 

 

Art. 1
o
 A Comissão de Bolsas será composta: 

 

I. pelo Coordenador do PROCFIS, que presidirá a comissão, tendo como 

suplente o vice-Coordenador; 

II. por um representante docente e seu respectivo suplente, que serão 

escolhidos pelos seus pares, membros do Colegiado do PROCFIS, e;  

III. por um representante discente e seu respectivo suplente, que serão 

escolhidos pelos seus pares, alunos de mestrado e doutorado do 

PROCFIS, e indicados ao Colegiado do programa, que deverá aprovar a 

indicação.  

 

DA DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE MESTRADO E DOUTORADO 
 

Art. 2
o
 A qualificação e a elaboração da lista única de candidatos a bolsas de 

mestrado e doutorado do PROCFIS são atribuições da Comissão de Bolsas, que deverá 

se basear nos seguintes instrumentos: 

I. Relatórios finais de comissões de seleção do PROCFIS; 

II. Históricos escolares de pós-graduação dos alunos em seus respectivos 

cursos; 

III. Relatórios elaborados pelas comissões avaliadoras do Programa de 

Acompanhamento Sistemático do Aluno (PROASA) do PROCFIS, 

realizadas ao longo do curso correspondente; 

IV. Declaração atualizada do aluno sobre sua condição empregatícia e de 

dedicação integral ao PROCFIS; e, 

V. Normas específicas vigentes na instituição. 

 

Art 3
o
 A concessão de bolsas de Mestrado e Doutorado será feita de acordo com 

a classificação determinada na lista única elaborada pela Comissão de Bolsas do 

PROCFIS e aprovada pelo seu Colegiado, levando-se em consideração os seguintes 

critérios, nesta ordem de prioridade: 
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I. Semestre de ingresso no curso em que concorre a bolsa; e, 

II. Melhor média final obtida no respectivo processo seletivo. 

 

§ 1º Será permitido que alunos com vínculo empregatício possam concorrer a quotas de 

bolsas de mestrado e doutorado, desde que observadas as normas da UFS e das 

instituições de fomento concessoras das respectivas bolsas. Neste caso, o aluno deverá 

assinar, juntamente com o orientador, uma declaração de que as atividades profissionais 

não afetarão o andamento do respectivo curso. 

 

§ 2º Os candidatos não contemplados e qualificados para o recebimento de bolsas de 

mestrado ou doutorado formarão uma lista de excedentes e poderão ser contemplados 

quando do recebimento de novas quotas de bolsas pelo PROCFIS, ou quando da 

redistribuição de quotas preexistentes no programa. 

 

Art. 4
o
 A Comissão de Bolsas se reunirá semestralmente, ou sempre que 

necessário, para decidir sobre a renovação de concessões e classificação dos candidatos 

qualificados a novas quotas de bolsas. 

 

§1º Na avaliação do desempenho acadêmico serão considerados os conceitos obtidos 

em todas as disciplinas cursadas, bem como nas atividades curriculares desenvolvidas 

pelos discentes. Apenas os alunos que tiverem desempenho acadêmico satisfatório, i.e. 

conceitos A e/ou B, e no máximo 01 (uma) disciplina com conceito C, terão suas bolsas 

concedidas ou renovadas para o semestre seguinte. 

 

§2º Será desqualificado ao recebimento de quotas de bolsas o candidato que obtiver 

conceito “INSUFICIENTE” em qualquer um dos itens das avaliações do PROASA, 

realizadas durante o respectivo curso, como estabelecido em IN específica. 

 

§3º Candidatos reingressantes em cursos do PROCFIS, ou que passem a se qualificar 

para o recebimento de quotas de bolsas, ingressarão no final da lista única de 

candidatos, considerando-se a data do reingresso, ou da apresentação de documento 

comprobatório de sua nova condição, respectivamente. 

 

 

Art 5º A concessão da bolsa será imediatamente cancelada nos seguintes casos: 

 

I. Desempenho insatisfatório nas disciplinas cursadas, nas atividades 

curriculares desenvolvidas, ou na avaliação do PROASA, conforme 

previsto nos parágrafos 1º e 2º do art. 4
o
, excetuando-se os conceitos 

obtidos em disciplinas aproveitadas em processos de mudança de nível; 

II. Trancamento do curso; 

III. Desligamento do Programa; 

IV. Estabelecimento de vínculo empregatício que se configure como 

impeditivo para a implantação de bolsa. 
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Art. 6Em caso de parto ocorrido durante o período da bolsa, formalmente 

comunicado ao Coordenador e à respectiva agência de fomento pela aluna gestante, a 

vigência da bolsa poderá ser prorrogada por até 4 (quatro) meses, garantidas as 

mensalidades à parturiente. Esta prerrogativa está condicionada à permissividade da 

agência de fomento concessora da bolsa. 

 

DA DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO 

EXTERIOR (DSE) 

 

 

Art. 7
o
 A concessão de bolsas de DSE será feita para os discentes que 

manifestarem interesse formal através do envio dos seguintes documentos: 

 

I. Histórico escolar de doutorado atualizado; 

II. Carta do discente de doutorado contendo: i. justificativa, ii. identificação 

do pesquisador e instituição de destino, iii. proposta resumida de plano 

de trabalho a ser realizado, e, opcionalmente, iv. indicação do período a 

partir do qual se encontraria apto para o DSE; 

III. Carta de anuência e justificativa do orientador do PROCFIS, e; 

IV. Carta de manifestação de interesse do orientador no exterior 

(preferencialmente), ou carta do orientador do PROCFIS atestando o 

potencial real de estabelecimento de parceria que resulte no envio de 

aluno ao laboratório pretendido. 

 

 

Art. 8
o
 A qualificação mínima da proposta/proponente e a classificação dos 

candidatos para a elaboração da lista única de candidatos às bolsas de DSE do 

PROCFIS deverão se basear nos seguintes instrumentos: 

I. Todos os documentos constantes no Art. 7
o
 desta IN; 

II. Relatório final da comissão de seleção do respectivo processo seletivo de 

ingresso do candidato no doutorado do PROCFIS, e; 

III. Última lista de candidatos a cotas de bolsas DSE válida e aprovada pelo 

colegiado do PROCFIS. 

 

 

Art 9
o
 A concessão de bolsas de doutorado sanduíche no exterior será feita de 

acordo com a classificação determinada na lista única elaborada pela Comissão de 

Bolsas do PROCFIS e aprovada pelo seu Colegiado, levando-se em consideração a 

comprovação de qualificação mínima da proposta apresentada, e os seguintes critérios 

de classificação, nesta ordem de prioridade: 

I. Data de matrícula no doutorado PROCFIS; 

II. Relatório final da comissão de seleção do respectivo processo seletivo de 

ingresso no doutorado, e; 

III. Ordem de ingresso na última lista única de candidatos a cotas de bolsa de 

DSE, válida e aprovada pelo colegiado do PROCFIS. 
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Art. 10
o
 A Comissão de Bolsas se reunirá semestralmente, ou sempre que 

necessário, para consultar o interesse dos discentes em ingressar na lista de candidatos. 

 

§1º Na avaliação do desempenho acadêmico, serão considerados os conceitos obtidos 

em todas as disciplinas cursadas durante o doutorado, bem como nas atividades 

curriculares desenvolvidas pelos discentes. Apenas os alunos que tiverem desempenho 

acadêmico satisfatório, i.e., conceitos A e/ou B, e no máximo um conceito C, terão suas 

bolsas DSE concedidas. 

 

§2º Será desqualificado ao recebimento de quotas de bolsas DSE o candidato que 

obtiver conceito “INSUFICIENTE” em qualquer um dos itens das avaliações do 

PROASA, realizadas durante o respectivo curso, como estabelecido em IN específica. 

 

§3º Candidatos que passem a se qualificar para o recebimento de quotas de bolsas de 

DSE, ingressarão no final da lista única de candidatos, considerando-se os critérios 

citados no Art. 9º. 

 

§ 4º Candidatos com prioridade, de acordo com a lista previamente descrita, que 

abdiquem de sua posição, serão recolocados automaticamente no final da lista 

classificatória. 

 

Art. 11 Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data, ficando revogadas 

as disposições em contrário. 

 

Art. 12º Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PROCFIS. 
 

 

Cidade Universitária "Prof. José Aloísio de Campos", 30 de junho de 2014. 

 

 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Daniel Badauê Passos Junior 

Presidente do Colegiado do PROCFIS 


