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RESOLUÇÃO 113/18-PPC 
 
 
Altera a Res. 088/17-PPC e redefine os 
critérios para classificação de alunos do 
PPC para concessão dos benefícios de 
bolsas da CAPES, CNPq ou FUNDAÇÕES. 

 
 

Considerando a Portaria 0076/2010-Regulamento de Bolsas - DS; 

Considerando a deliberação do Conselho Acadêmico do Programa de Pós-
Graduação em Ciência de Alimentos, em 10/08/2018;  

 

 
O CONSELHO ACADÊMICO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

CIÊNCIA DE ALIMENTOS APROVOU E EU, COORDENADOR, SAN CIONO A 
SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

Art. 1º. A indicação e as formas de acompanhamento do bolsista do 
Programa de pós-graduação em Ciência de Alimentos e o enquadramento às normas 
das agências financiadoras seguirá os critérios como segue: 

Art. 2º. A concessão de bolsas será realizada pelo Conselho Acadêmico 
seguindo a análise da Comissão de Bolsas. 

Art. 3º. A Comissão de Bolsas será nomeada pelo Conselho Acadêmico do 
Programa e será formada por quatro membros, conforme segue: 

I- coordenador do Programa, que é também o presidente da comissão; 

II- dois representantes do corpo docente indicados pelo Conselho 
Acadêmico; 

III- Um representante discente de doutorado, aluno regular do programa 
indicado pelo corpo discente;  

Art. 4º. Caberá à comissão de bolsas estabelecerem os prazos para a 
inscrição dos candidatos à bolsa e a data da avaliação. 
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.../ 

 
CAPÍTULO II 
MESTRADO 

 

Art. 5º. Para fins de distribuição de bolsas em nível de mestrado, será 
considerada a nota final obtida no processo de seleção para ingresso no programa. 

Art. 6º. A duração da bolsa será de no máximo 24 meses, contados a partir 
da data de matrícula no Programa. 

Art. 7. Finalizado o primeiro ano do curso, os bolsistas serão avaliados pela 
Comissão de Bolsas e Conselho Acadêmico visando a continuidade ou não da 
concessão da bolsa. Os seguintes critérios serão adotados. 

I- o bolsista não poderá ser reprovado em nenhuma disciplina; 

II- O bolsista não poderá obter dois conceitos C nas disciplinas do Programa; 

III- o bolsista não poderá receber parecer insuficiente do orientador;  

III- ocorrendo vacância de bolsas conforme previsto nos itens I e II deste 
artigo, ou por outro motivo eventual, as bolsas serão concedidas para os candidatos 
subseqüentes obedecendo a classificação obtida no processo de seleção.  

  Art. 8º. A critério da Comissão de Bolsas e do Conselho Acadêmico e na 
dependência do número de bolsas disponíveis, os alunos não contemplados com bolsa 
no ano de seu ingresso poderão pleitear bolsa para o segundo ano do curso.  

Parágrafo primeiro.  A quantidade de bolsas a serem distribuídas para os 
alunos do segundo ano será de no máximo 20% das bolsas disponíveis. 

Parágrafo segundo. A concessão de bolsas para os alunos do segundo ano 
de curso será para o prazo máximo de 12 meses. 

Art. 9º. Os alunos do segundo ano de curso serão classificados através de 
uma média aritmética simples constante das notas obtidas no primeiro ano do curso. 
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CAPÍTULO III 
DOUTORADO 

 
 
Art. 10º.  O candidato a bolsa de doutorado deverá estar regularmente 

matriculado ou selecionado no programa e deverá submeter uma cópia do CV Lattes 
atualizado comprovando as atividades descritas abaixo: 

 

PRODUÇÃO 
PONTUAÇÃO 

PRIMEIRO 
AUTOR CO-AUTOR 

Publicação ou aceite em periódicos Qualis A1 * 300 200 
Publicação ou aceite em periódicos Qualis A2 * 255 170 
Publicação ou aceite em periódicos Qualis B1 * 210 140 
Publicação ou aceite em periódicos Qualis B2 * 165 110 
Publicação ou aceite em periódicos Qualis B3 * 120 80 
Publicação ou aceite em periódicos Qualis B4 * 75 50 
Publicação ou aceite em periódicos Qualis B5 * 30 20 
Publicação ou aceite em periódicos Qualis C / sem 
classificação * 15 10 
Deposito de patente 255 170 
Livro publicado 210 140 
Capitulo de livro (limitado a 1 capítulo por livro) 120 80 
Trabalhos completos em congressos (limitado a 10 
trabalhos) 30 20 
Resumo expandido em congressos (limitado a 10 
resumos) 15 10 
Resumo em congressos (limitado a 10 resumos) 6 4 
Participação em bancas (limitado a 10 bancas) 2 - 
Palestra ministrada (limitado a 10 palestras) 2 - 
Minicurso ministrado (4 horas ou mais) (limitado a 10 
minicursos) 5 - 
Organização de eventos (membro da comissão) 
(limitado a 5 eventos) 10 - 
Monitoria (por semestre) 10 - 
Participação em projeto na graduação (PIC, PIBIC, 
PIBITI, Inovação tecnológica extensão, outros) (por ano 
de participação) 30 - 
Atividades profissionais na área (por semestre) (limitado 
a 4 semestres) 10 - 
Mobilidade acadêmica (por semestre) 10 - 
* Para efeito de pontuação sempre será considerado o último Qualis na área de Ciência de 
Alimentos divulgado pela Capes até o primeiro dia de inscrição da seleção para bolsas. 
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Para efeito de comprovação dos itens do currículo deverão ser anexados os 
seguintes documentos: 

Artigos em periódicos: 

Cópia do artigo publicado ou cópia da carta de aceite definitiva do editor. 

Depósito de patente: 

Cópia do protocolo de deposito junto ao INPI 

Livros ou capítulo de livro 

Cópia das páginas de rosto (com dados de indexação) e pagina de rosto do 
capítulo 

Trabalhos em congressos (completo, resumo expandido, resumo simples): 

Cópia dos anais do evento (página onde consta o trabalho) e cópia do 
certificado de participação e/ou apresentação. 

Participação em bancas: 

Cópia de declaração de participação 

Palestra, minicurso ministrada ou organização de eventos: 

Cópia de declaração de participação assinado pelo coordenador do evento 
e/ou curso ou cópia do certificado de participação 

Monitoria ou participação em projetos 

Cópia de declaração emitida pelo órgão responsável ou cópia de certificado 

Atividade profissional na área: 

Cópia da carteira de trabalho ou cópia do contrato de trabalho 

Mobilidade acadêmica 

Cópia de declaração de participação 

Art. 11°. Os itens acima descritos serão pontuados somente quando 
devidamente comprovados.   

Art. 12°. Em caso de empate na pontuação, serão utilizados como critérios 
de desempate: 

1º - Candidato com maior pontuação em proveniente de publicação de 
Qualis A1 até B2; 
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2º - Candidato com maior pontuação em proveniente de publicação nos 
demais Qualis de periódicos; 

3º - Candidato matriculado a mais tempo no doutorado no PPC; 

4º -  Candidato mais velho. 

Art. 13º. O período a que o aluno terá direito aos benefícios da bolsa será 
de até  36 (trinta e seis) meses para o doutorado, contados a partir da data da 
matrícula de ingresso no PPC, exceto na eventualidade de sobra de bolsas após 
concluídos todos o processo de seleção para concessão de bolsas de acordo com o 
regulamento próprio e ainda assim houver bolsas disponíveis para um período máximo 
de 42 meses. 

Art. 14º. O processo de seleção de bolsas deverá ocorrer no início de cada 
ano letivo e a lista classificatória terá validade até a próxima seleção. 

Art. 15º. O aluno que não for contemplado com bolsa poderá pleitear 
novamente na próxima seleção.  

Art. 16º. A indicação do bolsista será efetuada apenas nos primeiros 30 
meses do curso, findo o qual não mais será concedida bolsa. 

Art. 17º. O bolsista do nível de doutorado da CAPES deverá cursar 
obrigatoriamente a disciplina Estágio em Docência II. 

Art. 18º. Os bolsistas de doutorado serão avaliados anualmente pela 
Comissão de bolsas e pelo Conselho Acadêmico visando a continuidade ou não da 
concessão de bolsas. Para isto, os seguintes critérios serão adotados: 

I- o bolsista não poderá ser reprovado em nenhuma disciplina;  

II- o bolsista não poderá obter dois conceitos C nas disciplinas do Programa; 

III- o bolsista não poderá receber parecer insuficiente do orientador.  

 

 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 19º. O bolsista poderá ser substituído a qualquer momento caso não 
cumpra as exigências estabelecidas nesta resolução, no Regulamento do Programa e 
nas normas da CAPES/CNPq/Fundação Araucária. 

Art. 20º. A concessão de bolsas aos alunos de mestrado e doutorado será 
feita exclusivamente aqueles com dedicação exclusiva ao Programa. 
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Parágrafo Terceiro: Havendo sobra de bolsas e a  critério da Comissão de 
Bolsas e do Conselho Acadêmico do Programa, as bolsas poderão ser concedidas a 
alunos que recebam complementação financeira, desde que suas atividades extra-
programa não excedam 20 horas semanais.  

 Art. 21º.  Os casos omissos serão analisados pelo Conselho Acadêmico do 
Curso de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos. 

Art. 22º. Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 
em contrário. 

 

DÊ-SE CIÊNCIA. 

CUMPRA-SE. 

 

Maringá, 10 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Antonio Roberto Giriboni Monteiro 

Coordenador 


