


 
NORMAS DO PROGRAMA PARA A CONCESSÃO DE BOLSAS DE DEMANDA SOCIAL/CAPES - p. 2/6 

à complementação de sua remuneração bruta para atingir o valor fixado no inciso I              
deste artigo. 

 
Parágrafo único - Cada benefício da bolsa deve ser atribuído a um indivíduo, sendo              
vedado o seu fracionamento. 

DOS REQUISITOS 

 
Art. 3º – Ao ingressarem no PPGM-UFRJ, todos os alunos são, automaticamente,            
considerados candidatos às cotas de bolsas DS, observando-se, contudo, os seguintes           
requisitos: 
 

I. Só poderão concorrer a bolsas alunos que não tenham reprovações em disciplinas            
cursadas no PPGM-UFRJ, seja como aluno matriculado ou especial; 

 
II. Os candidatos deverão estar em condições de preencher todas as exigências           

estabelecidas no Regulamento do Programa de Demanda Social/CAPES. 
 
III. Os candidatos deverão fornecer ao PPGM-UFRJ os documentos comprobatórios         

referentes à sua produção bibliográfica. 
 
IV. Os candidatos deverão ter seus Currículos Lattes atualizados por ocasião da           

avaliação. 
 

Parágrafo único – o PPGM-UFRJ não se responsabiliza por eventuais omissões ou            
falhas no fornecimento de informações por parte dos candidatos.  

 

DA DURAÇÃO 

 
Art. 4º - A bolsa será concedida pelo prazo máximo de doze meses, podendo ser renovada                
anualmente até atingir o limite de 48 (quarenta e oito) meses 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. Continuidade das condições pessoais do bolsista, que possibilitaram a concessão          

anterior. 
 

§ 1º - Na apuração do limite de duração das bolsas, considerar-se-ão também as              
parcelas recebidas anteriormente pelo bolsista, advindas de outro programa de          
bolsas da CAPES e demais agências para o mesmo nível de curso, assim como o               
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período do estágio no exterior subsidiado por qualquer agência ou organismo           
nacional ou estrangeiro; 

 
§ 2º - A Bolsa será concedida até o 24° mês do curso de Mestrado ou até o 48º mês                    
dos cursos de Doutorado, a partir do que o aluno perderá o direito à bolsa, mesmo                
ainda não tendo defendido sua Dissertação ou Tese. 
 
§ 3º - Os limites fixados neste artigo são improrrogáveis. 

 
Art. 5º - A bolsa poderá ser cancelada pela Comissão de Bolsas CAPES/DS a qualquer               
tempo, com a imediata substituição por outro aluno do PPGM-UFRJ: 
 

I. por infringência à disposição do Regulamento do Programa de Demanda          
Social/CAPES, ficando o bolsista obrigado a ressarcir o investimento feito          
indevidamente em seu favor, de acordo com a legislação federal vigente, e            
impossibilitado de receber benefícios por parte da CAPES pelo período de cinco            
anos, contados do conhecimento do fato, sem prejuízo das demais sanções           
administrativas, cíveis e penais; 

 
II. por conclusão de curso; 

 
III. por impedimentos surgidos no decorrer da vigência da bolsa. 

 

ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE BOLSAS 

 
Art. 6º - São atribuições da Comissão de Bolsas CAPES/DS, formada pelos membros da              
Comissão Deliberativa do Programa: 
 

I. Observar as normas de concessão de bolsas do Programa e zelar pelo seu             
cumprimento; 

 
II. Selecionar os candidatos às bolsas do Programa mediante critérios que priorizem o            

mérito acadêmico, comunicando à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa         
(PR-2) os critérios adotados e os dados individuais dos alunos selecionados; 

 
III. Manter um sistema de acompanhamento do desempenho acadêmico dos bolsistas e           

do cumprimento das diferentes fases previstas no Programa de estudos, apto a            
fornecer a qualquer momento um diagnóstico do estágio do desenvolvimento do           
trabalho dos bolsistas em relação à duração das bolsas, para sua verificação pela             
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PR-2) ou pela CAPES. 

 
IV. Manter e tornar público arquivo atualizado, com informações administrativas         

individuais dos bolsistas, permanentemente disponível para a comunidade        
acadêmica do PPGM-UFRJ e para a CAPES. 
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ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS 

 
Art. 7º - Exigir-se-á do pós-graduando, para concessão de bolsa de estudos, sob pena de               
cancelamento de sua Bolsa: 
 

I. Ter dedicação integral às atividades do PPGM-UFRJ; 
 

II. Cumprir todos os prazos estabelecidos pelo PPGM-UFRJ; 
 
III. Realizar seu Exame de Qualificação até o final do 18° mês do curso de Mestrado ou                

até o 24º mês do curso de Doutorado; 
 
IV. Participar como autor e/ou como organizador de Atividades Acadêmicas de iniciativa           

do PPGM-UFRJ (Colóquios, Congressos etc.) 
 

V. Quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades profissionais e          
sem percepção de vencimentos, salvo nos casos previstos no artigo 9º, item XI,             
alínea “b” da Portaria CAPES no. 76, de 14 de abril de 2010 e no artigo 1º da                  
Portaria Conjunta CAPES/CNPq de 15 de julho de 2010. 

 
VI. Comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante às normas definidas        

pela instituição promotora do curso; 
 
VII. Não possuir qualquer relação de trabalho com a UFRJ previamente à concessão da             

bolsa, e, posteriormente apenas nos termos do artigo 9º, item XI, alínea “b”, da              
Portaria CAPES no. 76, de 14 de abril de 2010; 

 
VIII. Quando servidor público, somente os estáveis poderão ser beneficiados com bolsas           

de mestrado e doutorado, conforme disposto no artigo 9º, item VII, da Portaria             
CAPES no. 76, de 14 de abril de 2010; 

 
IX. Quando servidor público beneficiado com bolsas de mestrado e doutorado, deverão           

permanecer no exercício de suas funções, após o seu retorno, por um período igual              
ao de afastamento concedido conforme disposto no artigo 9º, item VIII, da Portaria             
CAPES no. 76, de 14 de abril de 2010; 

 
X. Fixar residência na cidade onde realiza o curso; 

 
XI. 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, com as seguintes exceções: 

 
A. Poderá ser admitido como bolsista de mestrado ou doutorado o          

pós-graduando que perceba remuneração bruta inferior ao valor da bolsa da           
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respectiva modalidade, decorrente de vínculo funcional com a rede pública          
de ensino básico ou na área de saúde coletiva, desde que liberado            
integralmente da atividade profissional e, nesse último caso, esteja cursando          
a pós-graduação na respectiva área; 

 
B. Bolsistas da CAPES matriculados em programas de pós-graduação no país,          

selecionados para atuar como professores substitutos nas instituições        
públicas de ensino superior, com a devida anuência do 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 substitutos não poderão ser           
contemplados com bolsas do Programa de Demanda Social. 

 

DOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA 

 
Art. 8º – A pontuação para a seleção de bolsistas consiste na soma de pontos, de acordo                 
com os seguintes critérios: 
 

I. Nota da prova dissertativa geral do processo seletivo (valor absoluto: número de            
pontos obtidos na prova);  

 
II. Conceitos acumulados em disciplinas coletivas do PPGM-UFRJ, como aluno         

matriculado ou especial: 
 

A. 3 pontos para cada conceito A; 
B. 2 pontos para cada conceito B; 
C. 1 ponto para cada conceito C. 

 
III. Publicações vinculadas à área de concentração do anteprojeto, em eventos,          

colóquios e congressos, nos três anos anteriores ao processo seletivo, declaradas           
no Currículo Lattes, com comprovação da publicação e o texto em PDF enviados             
para o Programa, de acordo com o artigo 3, item III: 

 
A. 2 pontos para cada texto completo; 
B. 1 ponto para cada resumo. 

 
Parágrafo único – em caso de empate após a aplicação dos critérios anteriores,             
serão aplicados critérios de desempate, na seguinte ordem de prioridade: 

 
I. Quantidade de conceitos A; 
II. Quantidade de publicações de texto completo; 
III. Quantidade de publicações de resumo; 
IV. Sorteio. 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 11 - Os casos omissos serão avaliados pela Comissão de Bolsas CAPES/DS do              
Programa de Pós-Graduação em Música da EM-UFRJ. 
 
 




