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CE
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NORMATIVA
N
A INTERNA Nº 04/2021
Regulament
R
a a concesssão e manutenção de
d Bolsas de Estudo
oferecidas
o
por meio
o do Proggrama de Demanda Social da
Coordenaçã
C
o de Aperfe
eiçoamento
o de Pessoal de Nível Superior
S
ao
Programa
P
d
de Pós-Graaduação em Ciência da Inform
mação da
Universidade
U
e Federal de Pernambu
uco.
AMA DE PÓ
ÓS-GRADUA
AÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇ
ÇÃO DA UN
NIVERSIDAD
DE FEDERALL
O PROGRA
DE PERNAM
MBUCO, no
o uso das suas atribuiçõ
ões legais e,, CONSIDER
RANDO:
o de Aperfe
- o Regulam
mento do Programa de
e Demanda Social da Coordenaçã
C
eiçoamento
o de Pessoal
de Nível Superior (Cap
pes/DS);
- a Resoluçção nº 26/2020 do Conselho dee Ensino, Pesquisa e EExtensão (C
CEPE) da Universidadee
Federal de Pernambucco (UFPE).
- o Regimen
nto do Proggrama de Pó
ós-Graduaçãão em Ciênccia da Inform
mação (PPG
GCI).
RESOLVE,
Art.. 1º - A quaantidade de
e bolsas de estudo terá o limite d
da quota de
e bolsas definidos pelaa
Capes/DS p
para o perío
odo vigente..
Art.. 2º - Podeerão se can
ndidatar ao Processo Seletivo dee Bolsas de
e Estudos os
o discentess
ingressantees e os disccentes regu
ularmente matriculado
os nos curssos de pós-graduação
o oferecidoss
pelo PPGCI.
§ 1ºº - O disceente que deseja se caandidatar à bolsa de estudo devverá fazê-lo
o mediantee
requerimen
nto, de acorrdo com as datas publiicadas nos editais
e
de Bolsas de Esttudo do PPG
GCI.
§ 2ºº - O modelo de Reque
erimento dee Bolsa de Estudo
E
estará disponível no site do PPGCI, no
o
link Docum
mentos Instittucionais/Fo
ormulários.
§ 3ºº - Os disceentes classiificados e n
não contem
mplados com
m bolsa no
o edital anterior e quee
continuam interessado
os também deverão see candidatarr ao Processso Seletivo de Bolsas de
d Estudo.
Art.. 3º - A seleeção dos caandidatos à bolsa de estudo será feita por uma Comissãão de Bolsaa
de Estudo, constituídaa pelo Coleggiado de Currso.
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CAPÍTULO I
DA
A CONCESSÃ
ÃO DA BOLSSA DE ESTU
UDO
Art.. 4º - As bolsas de estu
udo serão diistribuídas aos
a discentes regulares em conso
onância com
m
os requisitos determiinados pelaa Capes e de acordo com as no
ormas vige
entes nesta Normativaa
Interna.
Art.. 5º - A disttribuição de
e bolsas dee estudos dar-se-á pela classificaçção dos can
ndidatos no
o
Processo Seeletivo de IIngresso de
e Estudantes até o limiite da quota de bolsass definidos pela Capess,
tendo preferência os discentes classificados
c
s e não con
ntempladoss com bolsaa no edital anterior ao
o
vigente.
Art.. 6º - A atrib
buição das Bolsas
B
de Esstudo do PP
PGCI seguiráá os critério
os a seguir:
I - Ter disponib
bilidade inte
egral para reealizar o currso;
Não exercerr atividade profissional
p
l regular rem
munerada p
por parte do
o discente;
II - N
§ 1ºº - Para fin
ns de comp
provação, o discente deverá aprresentar De
eclaração Negativa
N
dee
Exercício dee Atividade Profissionaal Remuneraada;
§ 2ºº - Os bolsisstas selecionados para atuarem como professsores substitutos nas instituiçõess
públicas dee ensino superior, com
m a devida aanuência do
o seu orien
ntador e autorização da
d Comissão
o
de Bolsas do PPGCI, terão preservadas aas bolsas de
d estudo. No entantto, aqueless que já see
encontram atuando ccomo professores subsstitutos não
o poderão ser contem
mplados com
m bolsas dee
estudo, a não ser que desitam fo
ormalmentee das atividaades de doccência.
III – Os discen
ntes já mattriculados eem curso de
d mestrado
o ou douto
orado no PPGCI/UFPE
P
,
inclusive aaqueles claassificados e não con
ntempladoss com bolsa no edital anterio
or) deverão
o
apresentar histórico escolar da pó
ós-graduaçãão;
IV - Os doutoraandos que jáá realizaram
m exame de
e qualificaçãão, deverão comprovarr publicação
o
ou submisssão de artigo
o em periód
dico qualificcado pela Capes.
C
V – Os discenttes com vín
nculo emprregatício de
everão com
mprovar que
e estão libeerados, sem
m
os, das ativiidades profissionais;
vencimento
VI - Não acum
mular quaisq
quer outrass bolsas de
e financiam
mento de esstudo proveenientes dee
quaisquer o
origens;
VII - Fixar resid
dência na lo
ocalidade onde se realiza o curso,, exceto no
os períodos nos quais a
universidad
de esteja traabalhando remotamen
r
nte;
VIII - Realizar estágio de
e docência de acordo
o com o eestabelecido
o no Regulamento do
o
Programa d
de Demanda Social da Capes e noRegimento do PPGCI/U
UFPE;
IX - Participar d
de atividade
es extracurrriculares cottidianas do Programa.
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X - Realizar esstágio de docência
d
reelativo a atividades aacadêmicas de graduaação, sob a
supervisão de um orientador, segundo as exigências e regulam
mentação específica das agênciass
financiadorras das bolssas de estud
do.
Art.. 7º – A distribuição de
e bolsas de eestudo paraa os candidaatos habilitaados em conformidadee
com o estabelecido neesta Normattiva Internaa seguirá os critérios dee classificaçção:
I – Em primeiro, os disce
entes classsificados e não contem
mplados co
om bolsa no edital do
o
ngresso de Discentes aanterior ao vigente;
v
Processo Seeletivo de In
II – Em segundo, ordenaçãão do resulttado final do Processo Seletivo de
e Ingresso de
d Discentess
do ano vigeente (nota ffinal da sele
eção).
Art.. 8º – Eventuais empates serão resolvidos, su
ucessivamen
nte:
I - EEm primeiro
o, maior tem
mpo como d
discente reggular no Pro
ograma, no
o mesmo nívvel da bolsaa
pleiteada;
II – Em segundo, maior pontuação em publiccações de aartigos pub
blicados em
m periódicoss
no qual estáá pleiteando a bolsa;
qualificados no curso n
Paráágrafo únicco – A ponttuação parra artigos qualificados
q
será mesm
ma usada no
n processo
o
seletivo de ingresso dee discentes..
III - Persistind
do ainda o empate, será usadaa como critério de desempate
d
a data dee
nascimento
o do candidato, tendo prioridade o de maior idade.
Art.. 9º - A bolssa será concedida pelo
o prazo máxximo de do
oze meses, podendo seer renovadaa
anualmentee até atingiir o limite de
d 48 (quarrenta e oito
o) meses paara o douto
orado, e de 24 (vinte e
quatro) parra o mestrado.
§ 1ºº - Dependeendo da datta de atribu
uição, as bo
olsas de estu
udo serão concedidas
c
ao discentee
pelo prazo
o que falta para o mesmo comp
pletar 24 ou
o 48 meses de cursso para o Mestrado
M
e
Doutorado,, respectivaamente.
§ 2ºº - Na apuraação do lim
mite de duraação das bo
olsas de estudo, consid
derar-se-ão também ass
parcelas reecebidas antteriormente
e pelo bolsista, advind
das de outro programaa de bolsas da Capes e
demais agêências paraa o mesmo
o nível de curso, assim como o período do
d estágio no exterior
subsidiado por qualqu
uer agência ou organism
mo nacional ou estranggeiro.
§ 3ºº - Quando houver listta de espera, em nenh
huma hipótese a bolsaa de estudo poderá ser
mantida paara discentee que solicitar prorroggação de prazo de cursso, exceto o direito dee suspensão
o
de bolsas d
de estudo.
Art.. 10 – Tod
do discente
e contemplado com bolsa
b
de eestudo deve
erá assinarr Termo dee
Compromissso, confo
orme mo
odelo disp
ponível no
o site d
do PPGCI, link Documentos
D
s
Institucionaais/Formuláários.
C
CAPÍTULO II
I
DA
A SUSPENSÃ
ÃO DA BOLSSA DE ESTU
UDO
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Artt. 11 - O peeríodo máximo de susspensão da bolsa, devidamente justificado, será de atéé
dezoito meeses.
Artt. 12 - A suspensão da bolsa de esttudo poderrá ocorrerá nos seguinttes casos:
I - De até seiis meses, no
n caso de doença graave que impeça o bolsista de paarticipar dass
atividades d
do curso ou
u para licençça maternid
dade;
II - De até 18 meses, para
p
bolsistta de douto
orado, que for realizaar estágio no
n exteriorr,
relacionado
o com seu p
plano de curso, apoiado
o pela Cape
es ou por ou
utra Agênciaa;
§ 1º - A suspen
nsão pelos motivos preevistos no inciso I deste artigo não
o será comp
putada paraa
efeito de duração da b
bolsa.
§ 2º - É vedadaa a substitu
uição de bolsista durante a suspen
nsão da bolssa.
Artt. 13 - Não h
haverá susp
pensão da b
bolsa quando:
I - O mestrand
do, por prazzo não supeerior a seis meses,
m
ou o doutorand
do, por prazzo de até 12
2
meses, se aafastar da lo
ocalidade em que realiiza o curso, para realizzar estágio em
e instituiçção nacionaal
ou coletar d
dados necessários à elaboração de sua disserrtação ou teese;
II - O doutoran
ndo se afastar para reaalizar estud
dos referenttes a sua te
ese, por um período dee
dois a seiss meses, co
onforme accordo estab
belecido en
ntre a CAPES e os serviços de intercâmbio
i
o
acadêmico ou demais acordos de
e natureza ssemelhante.
C
CAPÍTULO III
DA REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO
C
O
Artt. 14 - Seráá revogada a concessãão da bolsaa de estudo
os da CAPESS, com a co
onsequentee
restituição de todos oss valores de
e mensalidaades e demaais benefício
os, nos segu
uintes casoss:
I - SSe apurada omissão de
e percepção
o de remune
eração, quaando exigidaa;
II - Se apresentada declaração falsa da inexisstência de aapoio de qualquer
q
naatureza, por
outra Agência;
III - Se praticad
da qualquerr fraude pello bolsista, sem a qual a concessão não teria ocorrido.
Parrágrafo únicco - A não conclusão do curso accarretará a obrigação de restituir os valoress
despendido
os com a bo
olsa, salvo se motivad
da por caso fortuito, fo
orça maior,, circunstân
ncia alheia à
sua vontad
de ou doeença grave devidameente comprrovada. A avaliação dessas situ
uações ficaa
condicionada à aprovaação pela Caapes, em deespacho fun
ndamentado.
C
CAPÍTULO IV
V
DO CA
ANCELAMEENTO DA BO
OLSA DE ESTTUDO
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Art.. 15 – O ccancelamen
nto da bolsa de estud
do implica o desligamento do discente do
benefício da bolsa, anttes de conccluído seu p
prazo de esttudos e antees do prazo
o de encerraamento da
bolsa estab
belecido pellas agênciass de fomentto.
Art.. 16 – O caancelamentto de bolsaa de estudo
o, com a im
mediata su
ubstituição por outro
discente deeverá ser ccomunicado
o à Pró-Reittoria de Pó
ós-Graduaçãão da UFPEE, a qual infformará a
Capes os caancelamenttos ocorrido
os.
Art.. 17 - A bolssa de estudo
o será canceelada autom
maticamentte nos casoss de:
I - Defesa de d
dissertação ou tese;
II - Reprovação
o em uma disciplina;
d
III - Obtenção de conceito
o B em duass disciplinass;
IV - Obtenção de conceito
o C em umaa disciplina;
V - Desligamen
nto do proggrama;
VI- Cancelameento da mattrícula no prrograma;
VII - Trancameento do cursso;
VIIII - Descumprimento de
d quaisqueer dos requisitos de manutençãão da bolsaa de estudo
o
referidos nesta Normaativa Internaa.
§1
1º - O canceelamento daa Bolsa de EEstudo como estabeleccido nos inccisos VI e VII, não dá ao
o
discente n
nenhum dirreito adquirido quando do rettorno ao P
PPGCI, sendo que esste entraráá
novamentee na lista dee espera de acordo com
m a sua pontuação.
§ 2ºº - A bolsa poderá ser cancelada a qualquer tempo porr infringênccia à disposiição desta
Normativa Interna, ficcando o bolssista obrigaado a ressarrcir o investtimento feitto indevidam
mente em
seu favor, d
de acordo ccom a legislação federaal vigente, e impossibilitado de re
eceber beneefícios por
parte da Caapes pelo p
período de cinco
c
anos, contados do
d conhecim
mento do faato, sem prrejuízo das
demais san
nções admin
nistrativas, cíveis
c
e pen
nais.
C
CAPÍTULO V
MUDA
ANÇA DE NÍÍVEL DE BOLSA DE ESTTUDO
Artt. 18 - Fica eestabelecido que, na m
mudança de
e nível do discente
d
maatriculado no
n mestrado
o
para o douttorado, devverão ser ob
bservados o
os seguintess critérios:
I – A mudançaa de nível do
o mestrado
o para o dou
utorado devve resultar do reconheecimento do
o
desempenh
ho acadêmico excepcional atingido pelo disscente, obttido até o décimo
d
oitaavo mês dee
início no cu
urso;
II – A excelênccia do desem
mpenho acaadêmico naa obtenção dos crédito
os, no desen
nvolvimento
o
da respectiiva dissertação, deveráá ser inequivocamente
e demonstrrada e ser compatível
c
com o maiss
elevado padrão exigido pelo curso para a conclusão anttecipada do
o mestrado;
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III – O colegiad
do do Progrrama deveráá autorizar o ingresso d
do discente
e no doutoraado;
IV – O discentte beneficiaado deverá estar matrriculado no curso a, no
o máximo, 18 meses e
ser bolsistaa da Capes, ininterruptaamente, po
or no mínimo 12 mesess.
§1
1º - O discen
nte beneficiado com a mudança de
d nível, terá o prazo máximo dee três mesess
para defender sua disssertação de mestrado
o, contadoss a partir daa data da seleção
s
paraa a referidaa
promoção, nos moldess estabelecidos pelo cu
urso para a conclusão d
do mestrad
do não anteccipado.
2º - A Pró-Reitoria de Pós-graduaç
P
ção da UFPE enviará à Capes, num
m prazo mááximo de 15
5
§2
dias, a conttar da data da ata de promoção
p
p
para o doutorado, a lista dos bolsistas promo
ovidos, paraa
efeito de trransformaçãão da bolsa de mestrad
do para o doutorado.
de bolsas Capes/DS
§3
3º - O limitee anual da concessão
c
C
qu
ue implique
e na transfo
ormação do
o
nível mestrrado para o doutorado
o será de 20
0% do total do PPGCI, limitado a um
u número máximo dee
três promo
oções anuaiss;
§ 4
4º - Os diiscentes-bo
olsistas da Capes, prromovidos pelo PPGC
CI, terão suas
s
bolsass
complemen
ntadas paraa o nível de doutorado,, por até qu
uatro anos, a partir da referida
r
pro
omoção.
§ 5ºº - A mudan
nça de nívell que trata eeste artigo implica em automáticaa alteração do número
o
dos exercícios posterio
de bolsas, ccom repercussão nas concessões
c
ores.
C
CAPÍTULO VI
V
DA
A COMISSÃO
O DE BOLSA
AS DE ESTUDO
Art.. 19 - A Comissão de Bolsas de EEstudo é um
m órgão dee assessoramento volttado para o
planejamen
nto, a execu
ução e o aco
ompanhamento das bo
olsas de estudos disponíveis do Prrograma.
Art.. 20- São atrribuições daa Comissão de Bolsas de
d Estudo do PPGCI:
I-O
Observar as normas dessta Normativa Interna e zelar pelo
o seu cumprimento;
II - EExaminar ass solicitaçõe
es dos candidatos à bolsa à luz doss critérios estabelecido
e
os;
III - Avaliar as bolsas de estudo
e
vigen
ntes a cada novo Proceesso Seletivvo de Bolsass de Estudo
o,
com base n
nos critérioss estabelecidos nesta N
Normativa Interna;
IV- C
Conduzir o Processo Seletivo de B
Bolsas de Esstudo do PP
PGCI;
V - EExaminar oss casos de suspensão,
s
ccancelamen
nto mudançça de nível de
d bolsas dee estudo;
VI – Criar, e, po
osteriormen
nte, manterr um sistema de acomp
panhamento do bolsisttas para finss
de crédito do pós-graduando, be
em como à supervisão
o e o acomp
panhamento
o do estágio docência,
com relação aos seguintes dados:
a) Nom
me do bolsissta;
b) Cursso do bolsissta;
c) Data de recebimento da bolsa
b
de estudo;

6

d) Data de suspen
nsão da bolsa e motivo
o (qdo houvver);
e) Data de cancelamento da bolsa e mo
otivo (qdo houver);
f) Data de mudan
nça de nívell da bolsa (q
qdo houver);
g) Data, curso, dissciplina e prrofessor vin
nculados ao
o estágio docencia;
h) Outtras informaações relevaantes para a gestão das bolsas de estudo no âmbito do PPGCI.
Art.. 21 - A Com
missão de Bo
olsas de Esttudos será composta
c
pelos seguintes membro
os:
I - Três docentees vinculado
os ao Prograama, sendo
o um deles o presidente da comisssão;
II - U
Um técnico--administrativo vinculaado ao Proggrama;
III - Um represeentante disccente de cada nível acaadêmico (m
mestrado e doutorado).
d
.
§ 1ºº - Os representantess dos doceentes e doss servidoress técnico-administrativvos de quee
tratam os incisos I e II,, serão esco
olhidos pelo
o Colegiado
o do Program
ma para um
m período de dois anoss,
podendo seer reconduzzido por igual período.
§ 2ºº - Os representantess discentess de que trratam o incciso III, titu
ular e suplente, serão
o
escolhidos dentre e p
pelos discen
ntes vinculaados ao Pro
ograma parra um perío
odo de doiss anos, não
o
podendo seer reconduzzido.
§ 3ºº - A escolhaa do preside
ente será reealizada enttre todos oss membros da comissãão de bolsass
de estudo e seu mandato será de
e dois anos, não podendo ser reco
onduzido.
Art.. 22 - Os cassos omissoss serão reso
olvidos pelo Colegiado d
do PPGCI.
Art.. 23 - Fica reevogada a Resolução
R
nº 01/2013 do
d PPGCI e demais disp
posições em
m contrário.
Art.. 43 - Esta Normativa Interna en
ntrará em vigor
v
na data de sua publicação no Boletim
m
Oficial da U
UFPE.
APROVADA
A NA 82ª R
REUNIÃO OR
RDINÁRIA D
DO COLEGIIADO DO PROGRAMA
A DE PÓS-GR
RADUAÇÃO
O
EM CIÊNCIA
A DA INFOR
RMAÇÃO DA UNIVERSSIDADE FEDERAL DE PEERNAMBUC
CO, REALIZA
ADA NO DIA
A
29 DE JULH
HO DE 2021.

Profa. N
Nadi Helenaa Presser
Coordenadora do Prrograma dee Pós-Gradu
uação em Ciência da Infformação
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