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INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2017 - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO, EDUCAÇÃO 
BÁSICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES (PPGEEDUC), DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO (UFES) – ALEGRE, PARA A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO EM NÍVEL DE MESTRADO 
DO PROGRAMA DE DEMANDA SOCIAL (DS) DA CAPES. 

  
 

CAPÍTULO I 
Da Concessão da Bolsa 

O Programa de Pós-graduação em Ensino, Educação Básica e Formação de Professores (PPGEEDUC) 
seguirá todas as orientações contidas na PORTARIA Nº 76 DE 14 DE ABRIL DE 2010/CAPES, e as 
orientações contidas na PORTARIA CONJUNTA N.º 1, DE 15 DE JULHO DE 2010/CAPES/CNPQ, para a 
concessão de Bolsas Demanda Social (DS). 
Art. 1º. As portarias estão disponíveis no sítio eletrônico (http://www.prppg.ufes.br/bolsas-capes-ds) da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFES (Universidade Federal do Espírito Santo) e ninguém não 
poderá alegar desconhecimento do Regulamento do Programa de Demanda Social (DS). 
 

CAPÍTULO II 
Seleção de bolsistas Capes-DS. 

O Programa de Pós-graduação em Ensino, Educação Básica e Formação de Professores (PPGEEDUC) 
seguirá os seguintes critérios de seleção de bolsistas Capes-DS 
 
Art. 2º. Será aberto um edital de seleção de bolsistas mediante a disponibilidade de bolsa(s). Poderão se 
inscrever todos os alunos regularmente matriculados, desde que não tenha completado 18 meses a partir da 
data de matrícula.  
Art. 3° Observar-se-á para a concessão de bolsas a ordem de classificação do candidato em termos do seu 
coeficiente de rendimento, conforme orientações do Item III, do Art. 5º. Da Portaria 76/CAPES. 
§ 1º. O coeficiente de rendimento (CR) será calculado da seguinte forma: 
 
 
 
 
 
§ 2º. Para os alunos ingressantes que não possuem média das disciplinas cursadas no semestre de seleção 
de bolsista, será utilizada a nota de classificação do aluno no processo de seleção.  
§ 3º. Se ocorrer empate na classificação dos candidatos a Comissão utilizará como critério de desempate o 
pós-graduando que estiver a mais tempo matriculado no PPGEEDUC. 
 

CAPÍTULO III 
Da duração da Bolsa 

Art. 4°. A bolsa será concedida pelo prazo máximo de doze meses, podendo ser renovada anualmente até 
atingir o limite 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;  
Art. 5°. A duração da bolsa de mestrado concedida aos novos bolsistas dependerá da data de matrícula do 
mesmo no PPGEEDUC. 
§ 1º. Na apuração do limite de duração da bolsa (tempo limite até atingir o vigésimo quarto mês da matrícula 
– Cap. III, Art. 4º.), 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 período 
do estágio no exterior subsidiado por qualquer agência ou organismo nacional ou estrangeiro;  
§ 2º. Os limites fixados neste artigo são improrrogáveis. Sua extrapolação será causa para a redução do 
número de bolsas do programa, na proporção das infrações apuradas pela CAPES, sem prejuízo da 
repetição do indébito e demais medidas cabíveis.  

     Soma (média da disciplina cursada x n°. de créditos da disciplina) 
                   Soma dos créditos de todas as disciplinas cursadas CR = 
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§ 3º. Antes da atribuição de bolsa de mestrado a um discente, cabe à Comissão de Bolsas CAPES/DS 
observar o disposto no artigo 12 da PORTARIA Nº 76 de 14 de Abril de 2010/CAPES, disponível no sítio 
eletrônico (http://www.prppg.ufes.br/bolsas-capes-ds). 
§ 4º. Apenas discentes com tempo suficiente para a realização do estágio docência serão apoiados com 
bolsas CAPES. 
 

CAPÍTULO IV 
Da substituição do Bolsista 

Art 6° A qualquer tempo, a Comissão de Bolsas poderá substituir bolsistas que tenham concluído ou 
interrompido o curso, que tenham desistido ou sido desligados do curso, que não tenham apresentado 
desempenho acadêmico satisfatório ou por infringência à disposição destas Normas.  
Art 7° As substituições de bolsistas, entendidas sempre dentro do mesmo curso, são automáticas, não 
necessitando de aprovação da CAPES. 
Art 8º No processo de substituição, a Comissão de Bolsa deverá observar os requisitos para concessão 
(Capítulo I desta Instrução Normativa).  
Art 9º A relação dos bolsistas substituídos deverá ser encaminhada à Pró-Reitoria que, por sua vez, a enviará 
mensalmente à CAPES.  
 

CAPÍTULO V 
Dos critérios para Substituição de Bolsista 

Art. 10°. No processo de substituição, a Comissão de Bolsas observará os mesmos requisitos previstos nesta 
Instrução Normativa 001/2017 para a concessão de bolsa.  
§ Único. A substituição somente será permitida se faltar, no máximo, seis meses para o discente concluir o 
curso de mestrado dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, ou seja, no estrito limite máximo permitido 
regimentalmente.  
Art. 11°. Considerar-se-á como aluno de desempenho insatisfatório aquele que:  
I. apresentar coeficiente de rendimento inferior a 8,0;  
II. não tiver realizado o Exame de Qualificação defendido e aprovado no prazo máximo de 18 (dezoito) 
meses de curso, conforme Regimento do PPGEEDUC;  
III. for reprovado em alguma disciplina e/ou atividade.  

 
CAPÍTULO VI 

Do acompanhamento e renovação da Bolsa 
Art. 12°. A renovação da bolsa está condicionada a:  
I. o aluno bolsista deverá apresentar coeficiente de rendimento de, no mínimo, média 8,0 (oito) e nenhuma 
nota inferior a 7,0 (sete) nas disciplinas cursadas em cada período letivo;  
II. apresentação pelo professor orientador, ao final de cada período letivo de parecer sobre o desempenho 
acadêmico do aluno bolsista em formulário próprio, quanto à participação de eventos científicos, 
apresentação de trabalhos em eventos científicos, e desempenho na pesquisa.  
 
 

CAPÍTULO VII 
Da realização de estágio de docência 

Art. 13 O estágio de docência é parte integrante da formação do pós-graduando, objetivando a preparação 
para a docência e a qualificação do ensino de graduação, sendo obrigatório para os bolsistas do Programa de 
Demanda Social, obedecendo os seguintes critérios:  
I. obrigatoriedade do estágio é restrita ao mestrando com Bolsa CAPES-DS e facultativo ao mestrando sem 
Bolsa CAPES-DS;  

II. a duração do estágio de docência será obrigatória de, no mínimo, um semestre para o mestrando com 
Bolsa CAPES-DS; 
III. a duração máxima do estágio de docência será de dois semestres para o mestrando com ou sem Bolsa 
CAPES-DS;  
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IV. compete a Comissão de Bolsa/CAPES-DS, registrar e avaliar o estágio de docência para fins de critério 
de acompanhamento do pós-graduando, bem como a definição quanto à supervisão e acompanhamento do 
estágio docência, podendo ser o próprio orientador ou professor do PPGEEDUC;  
V. a carga horária máxima do estágio docência será de 4 horas semanais.  

 
CAPÍTULO VIII 

Das Disposições Gerais e Transitórias 
Art. 14º. Os casos não previstos nesta Instrução Normativa normas serão resolvidos pela Comissão de 

Bolsas vigente. 

Alegre (ES), abril de 2017. 


