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EDITAL Nº 03/2017 – PRPGPE
A Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (PRPGPE) do Centro
Universitário Franciscano torna público que, no período de 20 a 27 de fevereiro de
2017, estarão abertas as inscrições para seleção de Bolsas e Taxas Capes
(PROSUP) do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática.
I. PÚBLICO-ALVO
Acadêmicos regularmente matriculados no Mestrado Acadêmico em Ensino de
Ciências e Matemática.
II. MODALIDADES e NÚMERO DE BOLSAS
Modalidade Curso
Número de Valor
e
forma
de
Bolsas/Taxas Pagamento
Taxa Capes
Mestrado
02
Refere-se ao pagamento,
por parte da CAPES, de
taxas acadêmicas que
isentam parcialmente a
mensalidade do curso, no
período de vigência da
mesma.
Bolsa Capes Mestrado
03
Valor pago pela CAPES
diretamente ao bolsista,
bem como a isenção da
mensalidade do curso, no
período de vigência da
mesma.

Candidatos
Ingressantes
no curso no
semestre
01/2017.

Ingressantes
no curso no
semestre
01/2017.

III. PERÍODO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES
De 20 a 27 de fevereiro de 2017
Envio do formulário eletrônico (copiar e colar o link em uma nova página):
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdMV1U5ZUh37TILnbx6yL7iujz2f5z3PIUVqEEWmjJaqnVQ/viewform
Ou no local: Secretaria dos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu – Sala 610 –
Prédio 16 – Conjunto 3
IV. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A seleção levará em conta a nota final (prova escrita e currículo) obtida no processo
seletivo referente aos Editais nº. 34/2016 e 01/2017-PRPGPE realizados no Centro
Universitário Franciscano.
V. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE BOLSA/TAXA
a) Comprovar desempenho acadêmico satisfatório, conforme definido nos critérios de
seleção.
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b) Ser classificado no processo seletivo instaurado pelo Centro Universitário
Franciscano.
c) Ter dedicação de 25h semanais para as atividades do Programa de Pós-graduação
em Ensino de Ciências e Matemática.
d) Não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa
de outro programa da CAPES, ou de outra agência de fomento pública nacional ou
bolsas institucionais do Centro Universitário Franciscano.
e) Não se encontrar aposentado ou em situação equiparada.
f) Carecer, quando da concessão da bolsa, do exercício laboral por tempo não inferior
a 10 (dez) anos para obter aposentadoria compulsória.
g) Se possuir vínculo empregatício, o mesmo deve estar ligado ao exercício da
docência (educação básica ou superior), sendo vedada qualquer outra atividade
remunerada em serviço público ou privado, isento ou não de recolhimento de IRPF.
h) O candidato deve manter conceito superior a “C” nas disciplinas obrigatórias
cursadas.
VI. DURAÇÃO, RENOVAÇÃO E CANCELAMENTO DA BOLSA/TAXA
a) A bolsa/taxa será concedida pelo prazo de 12 meses, podendo ser renovada 1
(uma) vez para alunos do mestrado e até 2 (duas), excepcionalmente 3 (três), para
alunos do doutorado, de acordo com o desempenho acadêmico e com os critérios
estabelecidos pelo colegiado do Programa.
b) Semestralmente o aluno será avaliado pela Comissão de Bolsas do Curso quanto
ao seu desempenho acadêmico satisfatório (CRG igual ou superior a 3.0) e não deve
apresentar nota igual ou inferior a C, sob pena de ter a bolsa cancelada.
c) A bolsa/taxa será automaticamente cancelada quando a matrícula do aluno no
Mestrado (Doutorado) alcançar 24 (48) meses.
d) O bolsista deve, obrigatoriamente, apresentar o trabalho anualmente em eventos
externos do curso e institucionais (SEPE – Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão)
sob pena de ter a bolsa cancelada.
e) A bolsa será automaticamente cancelada quando o bolsista infringir algum dos itens
dos “Requisitos para concessão de Bolsa/Taxa”.
VII. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
O resultado será divulgado em 02 de março de 2017, no site da Instituição
(www.unifra.br).

Entrega de documentação para a Bolsa/Taxa: De 03 a 08 de março de 2017
na PRPGPE.
Santa Maria, 16 de fevereiro de 2017.

Profa. Dra. Solange Binotto Fagan
Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
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