
RESOLUÇÃO Nº 10, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.

 

 O COLEGIADO DE CURSO DO CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO EM
ADMINISTRAÇÃO da Escola de Administração e Negócios, no uso de suas atribuições legais,
resolve:

Aprovar Normas des�nadas a regulamentar a concessão de bolsas da Comissão
de Bolsas do PPGAD/UFMS, e ins�tuir formulário próprio para recadastramento para
renovação das bolsas DS/CAPES, parte integrante desta Resolução.

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com vigência para as
turmas que ingressarem a contar do primeiro semestre le�vo de 2018.

Revoga-se a Resolução nº 31, de 21 de março de 2018.

 

THELMA LUCCHESE CHEUNG

 

 

CAPÍTULO I

Da Concessão da Bolsa

 

Art. 1º Para des�nar bolsas de estudos, a Comissão de Bolsas do PPGAD, por
meio da coordenação do programa,  publicará edital especifico.

 

Art. 2º Ao candidato classificado pela Comissão de Bolsas do PPGAD não está
assegurado o direito à concessão da bolsa de estudos. A implementação da bolsa está
condicionada à efe�va liberação pelos órgãos de fomento, à assinatura do termo de
concessão e ao atendimento aos requisitos exigidos por esta Resolução e pelos órgãos
concessores de bolsas.

 

Art. 3º Serão respeitadas as concessões de bolsas cedidas pelos órgãos de
fomento para cada nível do programa, isto é, o número efe�vamente des�nado para
mestrado e para doutorado.

§ 1º Quando compa�vel com as normas estabelecidas pelo órgão de fomento,
as bolsas poderão ser transformadas para o outro nível, à razão de três bolsas de Mestrado
para duas de Doutorado, implicando tal ato na alteração automá�ca das quotas de bolsas,
com repercussão nas quotas dos exercícios posteriores.

 

Art. 4º Exigir-se-á do pós-graduando, para concessão de bolsa de estudos:

I. dedicação integral às a�vidades do programa de pós-graduação;

II. liberação das a�vidades profissionais e sem percepção de vencimentos,
quando possuir vínculo emprega�cio;



III. comprovação de desempenho acadêmico sa�sfatório, consoante às normas
definidas pelo PPGAD/UFMS;

IV. não possuir qualquer relação de trabalho com a ins�tuição promotora do
programa de Pós-Graduação;

V. realizar estágio de docência de acordo com o estabelecido no regulamento
do PPGAD e com o regulamento do Programa de Demanda Social da CAPES;

VI.  ser  classificado  no  processo  sele�vo  especialmente  instaurado
 pelo PPGAD/UFMS;

VII. fixar residência na cidade onde realiza o curso;

VIII. 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, excetuando-se os seguintes casos:

§ 1º  Conforme estabelecido pela Portaria Conjunta Nº. 1 Capes/CNPq, de
12/12/2007, os bolsistas CAPES, matriculados em programas de pós-graduação no país,
poderão receber bolsa da Universidade Aberta do Brasil – UAB, quando atuarem  como
 tutores.  Em  relação  aos  demais  agentes  da  UAB,  não    será permi�do o acúmulo dessas
bolsas.

§ 2º   Quando   servidor   público,   somente  os   estáveis   poderão  ser
beneficiados com bolsas de mestrado e doutorado, conforme disposto no art. 318 da  Lei
 11.907,  de  02  de  fevereiro  de  2009,  exceção  se  dá  para  servidores pertencentes ao
Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, conforme disposto no art. 30 da Lei
12.863, de 24 de setembro de 2013.

§ 3º No caso de candidato selecionado com vínculo emprega�cio, este deverá
apresentar comprovante de rescisão de contrato de trabalho.

§ 4º A inobservância detectada pela Comissão de Bolsas do presente ar�go
acarretará a imediata interrupção dos repasses e a res�tuição pelo aluno-bolsista às agências
de fomento dos recursos recebidos indevidamente.

 

Art. 5º De acordo com a portaria conjunta da CAPES/CNPq de 15 de julho de
2010, no que se refere à aquisição  de  vínculo emprega�cio por parte  do bolsista, após a
concessão de bolsa, os bolsistas CAPES e CNPq poderão receber complementação financeira,
desde que:

I. comprometam no máximo vinte horas de trabalho semanais na área de
atuação do PPGAD e de interesse para sua formação acadêmica, cien�fica e tecnológica,  em
 a�vidade  técnica  ou  de  docência,  com  a  anuência  formal  do orientador e da Comissão
de Bolsas do PPGAD.

II. os bolsistas da CAPES, matriculados em programas de pós-graduação no
país, selecionados para atuarem como professores subs�tutos nas ins�tuições públicas  de 
ensino  superior,  com  a  devida  anuência  de  seu  orientador  e autorização da Comissão de
Bolsas CAPES/DS do programa de pós-graduação, terão preservadas as bolsas de estudo. No
entanto aqueles que já se encontram atuando como professores subs�tutos não poderão ser
contemplados com bolsas do Programa de Demanda Social.

III. é  vedada  a  atribuição  de  bolsa  CAPES/DS  para  aluno  que  possuir
qualquer relação de trabalho com a ins�tuição promotora da Pós-Graduação.

 

Art.  6º  Todo  aluno  bolsista  matriculado  no  PPGAD,  terá  sua  bolsa  de
estudos automa�camente cancelada, quando:



I. Deixar de atender o disposto nos Ar�gos 4º e 5º desta  resolução.

II.For reprovado em duas disciplinas do Programa.

III. Não entregar o relatório de a�vidades semestrais como prevê o
regulamento do PPGAD, modelo em anexo.

IV.  Deixar de apresentar o  formulário  para  recadastramento  de  bolsas
DS/CAPES.

V. A Comissão de  Bolsas  julgar  per�nente  a  solicitação  feita  pelo orientador.

 

Art. 7º  A bolsa será concedida pela Comissão de Bolsa, pelo prazo máximo de
doze meses, podendo ser renovada anualmente até a�ngir o limite de 36 (trinta e seis) para o
doutorado, e de 24 (vinte e quatro) meses para o mestrado, se atendidas as seguintes
condições:

I - recomendação da Comissão de Bolsas CAPES/DS, sustentada na avaliação do
desempenho acadêmico do pós-graduando;

II - con�nuidade das condições pessoais do bolsista, que possibilitaram a
concessão anterior.

Os pedidos de prorrogação/renovação serão avaliados pela própria comissão.

 

Art. 8º Havendo disponibilidade de bolsas, devido ao cancelamento do
bene�cio recebido por algum bolsista, esta será des�nada, considerando-se o tempo restante
disponível da concessão, ao aluno classificado pela Comissão de Bolsas. 

 

 

CAPÍTULOII
Da coleta de dados ou estágio no país exterior

 

Art. 9° Não haverá suspensão da bolsa quando:

I. o mestrando, por prazo não superior a seis meses, ou o doutorando, por
prazo de até doze meses, se afastar da localidade em que realiza o curso, para realizar estágio
em ins�tuição nacional ou coletar dados necessários à elaboração de sua dissertação ou tese,
se a necessidade da coleta ou estágio for reconhecida pela Comissão de Bolsas CAPES/DS para
o desenvolvimento do plano de trabalho proposto;

 

Art. 10. Haverá suspensão da bolsa quando:

I. no caso de suspensão de bolsa CAPES para recebimento de bolsa de Estágio
no Exterior (CAPES, CNPq e outras) é necessário solicitar a suspensão antes do afastamento
do aluno (informar o período de início e termino da bolsa no exterior).  O  formulário  deverá
 ser  encaminhado  no  mês  anterior  ao  início  do Estágio.

II. a bolsa CAPES deve ser suspensa a par�r da data de início da bolsa no
exterior (com antecedência para evitar pagamentos indevidos e devoluções).

III. no retorno do bolsista ao Brasil é necessário que o Programa informe à
PROPP, até o 5º dia ú�l do mês subsequente ao final do Estágio, solicitando a rea�vação da
bolsa Demanda Social.

IV. o bolsista da CAPES que ob�ver apoio dessa agência ou de outra para
efetuar estágio no exterior relacionado com seu plano de curso, terá sua bolsa no país



assegurada no mês em que retomar suas a�vidades, desde que tenha informado a secretaria
do PPGAD em tempo hábil para a rea�vação da bolsa.

 

Art. 11. O período do estágio será computado para efeito do cálculo da duração
máxima da bolsa.

 

Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Bolsas, com a
anuência do Colegiado dos Cursos do PPGAD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DECLARAÇÃO

 

Eu, <<Nome do Discente>>, aluno regularmente matriculado no Programa de
Pós-Graduação em Administração, declaro para fins de recebimento de Bolsas de Demanda
Social (DS):

 (   ) Não possuir vínculo emprega�cio;

 (   )Possuir vínculo emprega�cio, afastado das a�vidades e sem percepção de
vencimentos.

 (   ) Não possuir qualquer relação de trabalho com a UFMS.

Estou ciente de que no período deverei:

I. Dedicar-me integralmente às a�vidades do programa de pós-graduação; 

II. Comprovar desempenho acadêmico sa�sfatório, consoante às normas
definidas pelo PPGAD/UFMS;

III. Realizar estágio de docência de acordo com o estabelecido no art. 18 do
regulamento de Demanda Social (DS);

IV. Entregar o relatório de a�vidades semestralmente em até 20 dias após o
término do período le�vo.

V. Fixar residência na cidade onde realizo o curso;

VI. 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.

VII. Solicitar o  cancelamento   da   bolsa   no   caso   de   adquirir   vínculo
emprega�cio no decorrer do curso.

VIII. Quando for o caso, solicitar autorização para atuar:

a.  Como professor subs�tuto nas ins�tuições públicas de ensino superior,
desde que não seja a ins�tuição promotora da Pós- Graduação.   Neste caso, o orientador
deve manifestar pela anuência e a Comissão de Bolsas deve autorizar;

b.   Como  tutor  em  programas  da  Universidade  Aberta  do  Brasil (UAB).

c.  Profissionalmente  na  minha  área  de  formação  em  trabalho
correlacionado com o tema da minha dissertação/tese e, resultante de minha condição de
bolsista, e como consequência do �po de projeto que estou desenvolvendo. Neste caso, o
orientador deve manifestar pela anuência e a Comissão de Bolsas deve autorizar.

d. Em qualquer outra a�vidade afim que impeça dedicação integral às
a�vidades do programa.

Declaro  conhecer  o  Regulamento  do  Programa  de  Demanda  Social  da
 CAPES, disponível em h�p://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/ds-e-proap.

Campo Grande, <<dia>> de <<mês>> de <<ano>>.

 
<<ASSINATURA DO ALUNO>>

 
<<ASSINATURA DO ORIENTADOR >> 

 
 

 Coordenador do PPGAD                                                        Presidente da Comissão de Bolsas  

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/ds-e-proap


 

 

MODELO PARA RELATÓRIO DE ATIVIDADES

 

O Relatório de a�vidades a ser produzido pelos/as discentes juntamente com
seu/sua orientador/a cumpre uma função pedagógica para fins de acompanhamento da
trajetória acadêmica. Esse instrumento tem o obje�vo de: apresentar o relato acerca das
a�vidades acadêmico-cien�ficas desenvolvidas pelo/a discente, e a condição em que a
dissertação ou tese se encontra em relação ao Plano de Trabalho elaborado pelo/a discente e
seu/sua orientador/a e ao Regimento do Curso.

O Relatório de a�vidades deve ser entregue na secretaria do PPGAD, de forma
impressa e assinada pelo/a discente e seu/sua orientador/a. Os discentes entregarão
semestralmente, até 20 dias após o término de cada período le�vo. Cabe ressaltar que a não
entrega do relatório implica no cancelamento das bolsas quando for o caso.

A documentação comprobatória do relatório de a�vidades deve ser
apresentada e verificada pelo/ orientador/a e somente o relatório descri�vo das a�vidades
deverá ser entregue na secretaria.

 

 

Folha de rosto contendo os seguintes dados:

Universidade:

Curso:

Linha de pesquisa:

Período de mês/ano a mês/ano:

Título do Projeto:

Nome do aluno:

Nível (Mestrado ou Doutorado):

Nome do Orientador:

Órgão Financiador:

Data do Inicio da Bolsa:

 

1ª PARTE – RELATÓRIO DE ATIVIDADES.  

 

1. Integralização dos créditos :

 

1.1. Disciplinas cursadas no período.

Nome da disciplina:

Professor ministrante:

Número de créditos:

Total de créditos cumpridos no Programa: 

 

 



1.2. A�vidades Complementares.

Par�cipação em cursos e formações complementares:

Par�cipação em eventos cien�ficos e bancas de defesa (ouvinte):

Ministrou palestras, aulas, cursos:

Par�cipação em projetos de pesquisa e extensão:

 

1.3.  Submissões e/ou Aceites/Publicações.

Autores:

Título da comunicação, ar�go, livro, capítulo de livro, resenha:

Editora/en�dade:

Páginas:

Local e data:

ISBN/ISSN:

 

2. Estagio Docência:

Nome da disciplina de Graduação:

Professor da disciplina/supervisor:

A�vidades exercidas:

Horas dedicadas:

 

Obs. As informações acima deverão estar descritas no plano de ensino da
disciplina.

 

3. Encontros com o orientador:

Periodicidade e principais tópicos tratados – orientação, cronograma das
a�vidades, apresentação de leituras programadas dentre outras a�vidades.

 

 

2ª PARTE – ESTÁGIO ATUAL DA PESQUISA. 

 

1. Os relatórios deverão abranger os seguintes tópicos:

Sumário do projeto inicial;

Análise da etapa cumprida no período compreendido pelo presente relatório;

Programa de trabalho para a etapa seguinte (se houver), com cronograma;

No caso dos(as) mestrandos(as), o relatório referente ao primeiro ano deve
apresentar a previsão de data de qualificação do projeto. O relatório referente ao segundo
ano deve apresentar a previsão de data de defesa;

No caso dos(as) doutorandos(as), o relatório do segundo ano deve apontar a
data da Qualificação do Projeto. O relatório referente ao terceiro ano deve apresentar a
previsão de data de defesa.



 

 

 

2. Apreciação do orientador:

O orientador deverá emi�r parecer sobre o desempenho acadêmico e os
resultados de pesquisa apresentados pelo bolsista indicando ao fim o conceito sa�sfatório.

 

3. Currículo La�es Atualizado em: colocar a data.

 

4. Endereço e telefone atualizado:

 

Local e Data.

 

___________________________________

Nome do Discente e assinatura

 

_______________________________________

Nome do/a orientador/a e assinatura.

 

NOME DO EMITENTE

Documento assinado eletronicamente por Thelma Lucchese Cheung, Coordenador(a)
de Curso de Pós-graduação, em 01/03/2019, às 08:31, conforme horário oficial de
Mato Grosso do Sul, 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.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1083241 e o código CRC AC8477C3.

 

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone:  

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.001082/2019-65 SEI nº 1083241

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

