
MANUAL PARA BOLSAS DOS ALUNOS DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

SUSTENTABILIDADE 

      1.          Apresentação 

O objetivo deste documento é apresentar aos alunos de mestrado e doutorado do 
Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade (PPGSUS) os critérios e 
procedimentos para concessão de bolsas e a forma de renovação, 
acompanhamento e manutenção das mesmas. 

As bolsas de estudo poderão ser solicitadas semestralmente de acordo com 
calendário estabelecido e divulgado pela Comissão de Bolsas. Alunos de doutorado 
direto podem pleitear bolsas de doutorado. Posteriormente à inscrição, ocorrerá o 
processo seletivo seguindo os critérios estabelecidos pelas agências financiadoras e 
pela Comissão de Bolsas do PPGSUS. 

      2.          Comissão de Bolsas do PPGSUS 

A Comissão de bolsas (CB) do PPGSUS é a instância para deliberação sobre os 
processos referentes à distribuição de bolsas de mestrado e doutorado. 

A CB é composta por quatro membros da CCP, titulares ou suplentes, sendo o 
coordenador do programa, o representante discente ou seu suplente, um docente 
da linha de Gestão Ambiental e um docente da linha de Ciência e Tecnologia 
Ambiental. 

De acordo com a Portaria CAPES nº  76 de 14/04/2010, os representantes docentes 
e discentes integrantes da CB devem ser escolhidos pelos seus pares, sendo que o 
representante discente deverá estar há pelo menos um ano integrado às atividades 
do programa como aluno regular. 

A vigência de mandato dos integrantes da CB é de 1 ano para representantes 
discentes e de 2 anos para docentes. 

A CB tem a finalidade de instituir e observar o cumprimento das regras fixadas pela 
CAPES, CNPq e PPGSUS para bolsistas mestrandos e doutorandos. Tem ainda a 
prerrogativa de adotar medidas e aplicar sanções que julgar necessárias para exigir 
dos alunos bolsistas o cumprimento das obrigações junto às agências de fomento, 
bem como de avaliar as solicitações de bolsas de acordo com os critérios 
estabelecidos. 

2.1. Atribuições da CB: 

a)           Cumprir as determinações das agências financiadoras e do 

PPGSUS nos prazos e condições por elas estipuladas. 

http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detalhar?idAtoAdmElastic=741#anchor
http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detalhar?idAtoAdmElastic=741#anchor


b)             Selecionar e classificar os candidatos à concessão de bolsa 

obedecendo aos critérios estabelecidos pela Comissão, pelas 

agências financiadoras e pela USP. 

c)            Manter um sistema de acompanhamento e avaliação do 

desempenho acadêmico semestral dos bolsistas, buscando verificar o 

cumprimento das fases do curso de pós-graduação de acordo com os 

requisitos das agências e da CB do PPGSUS, incluindo a realização 

do estágio docência quando obrigatório. A CB pode cancelar bolsas 

caso os bolsistas não cumpram os requisitos descritos neste manual. 

d)              Decidir quanto à redistribuição de bolsas que, eventualmente, 

resulte em desclassificações de nomes indicados, por descumprimento 

das normas posteriormente à concessão da bolsa. 

e)         Registrar no sistema de acompanhamento todas as alterações 

ocorridas após a distribuição inicial das bolsas, sem substituir dados, 

de modo a permitir a identificação das mesmas. 

f)               Divulgar informações sobre bolsas disponíveis e processos de 
candidatura. 

2.2. Os órgãos financiadores que fornecem bolsas de estudo para os alunos 
do PPGSUS: 

 A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é a 
coordenação vinculada ao MEC responsável pela disponibilização das bolsas. 

2.2.1 Benefícios 

A bolsa concedida pela CAPES aos programas de pós-graduação stricto sensu 
denomina-se Programa de Demanda Social. 

2.2.2. Duração 

A bolsa é concedida pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses para o mestrado e 
até 48 (quarenta e oito) meses para o doutorado e para o doutorado direto, sendo o 
limite improrrogável e contabilizado a partir da data de matrícula do aluno no curso. 

  

Observação:      O aluno e o orientador devem ter ciência que o processo 
seletivo para nova solicitação, alteração de vigência e de modalidade da 
bolsa de estudo ocorre semestralmente. 

 

As parcelas recebidas anteriormente pelo bolsista, advindas de outro(s) programa(s) 
da CAPES e do CNPq e demais agências para o mesmo nível de curso são 
descontadas na apuração do limite de duração das bolsas. 

 



2.2.4 Requisitos e obrigações para solicitação da bolsa – CAPES 

 

a)        Não receber bolsa(s)/auxílio(s) de outra(s) agência(s)/instituição(ões) 

ou de órgãos nacionais ou internacionais, durante a vigência da bolsa, 

a menos que seja enquadrado nas exceções previstas no Art. 9º, XI da 

regra da CAPES. 

b)        Estar apto para usufruir por um período mínimo de seis meses da 

bolsa que pleiteia, ou seja, ter pelo menos 6 meses entre a concessão 

da bolsa e o prazo para depósito da tese ou dissertação, considerando 

os prazos máximos da CAPES.  

c)  Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa da 

pós-graduação. 

d)        Não receber qualquer tipo de remuneração proveniente de 

aposentadoria ou pensão. 

e)         Não possuir relação de trabalho estável e remunerada com a 

instituição promotora do programa de pós-graduação. 

f)        Os alunos de doutorado deverão participar do estágio de docência, 

com duração mínima de dois semestres a partir do segundo semestre 

de vigência da bolsa. 

g)  Cumprir os prazos de titulação diferenciados para os alunos bolsistas: 

24 meses para mestrado, 48 meses para doutorado e 60 meses para 

doutorado direto. 

h)         Manter seu currículo na plataforma Lattes atualizado 

(http://lattes.cnpq.br/). 

i)         Responder o formulário de solicitação de bolsa, conforme anexos 2 ou 

3. 

  

2.2.5 Desistência do curso e cancelamento/revogação da bolsa 

  

a)        O aluno deverá ter ciência de que a interrupção do estudo acarretará a 
obrigação de restituir todos os recursos recebidos a título de mensalidade de 
bolsa, salvo casos previstos na Portaria CAPES 190/2010 – art. 10 inciso III e 
Portaria CAPES 76/2010 – art. 13 parágrafo único. 

b)        A bolsa poderá ser cancelada ou revogada a qualquer tempo nos 
termos dos artigos 13 e 14 da Portaria CAPES 76/2010, por descumprimento 
das regras constantes nesta portaria, na Portaria CAPES 190/2010 e no 
Manual de Concessão de Bolsas desta instituição. 

 

http://lattes.cnpq.br/
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/novoregulamentoPROSUP_21092010.pdf
http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detalhar?idAtoAdmElastic=741#anchor
http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detalhar?idAtoAdmElastic=741#anchor
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/novoregulamentoPROSUP_21092010.pdf


2.2.6 Estágio de Docência 

O estágio de docência tem por objetivo atender a exigência da CAPES e é parte 
integrante do processo de seleção e acompanhamento de bolsistas de doutorado. A 
duração mínima do estágio deverá ser de 2 (dois) semestres a partir do segundo 
semestre de concessão da bolsa. O descumprimento de prazos e exigências 
relativos ao estágio de docência implicará em cancelamento da bolsa. 

O aluno poderá solicitar a dispensa do estágio de docência mediante o envio de 
uma carta com a solicitação de dispensa de estágio de docência da CAPES, 
informando que este possui, pelo menos, dois semestres de experiência em 
docência e de relatório discriminando as atividades exercidas, juntamente com uma 
carta ou ofício da instituição contratante. Esses documentos devem ser enviados à 
CB do PPGSUS (email: sustentabilidade-each@usp.br). 

As solicitações serão analisadas pela CB do PPGSUS que comunicará a decisão 
por e-mail. 

2.3 Requisitos da CB do PPGSUS 

Além dos requisitos exigidos pelas agências de fomento, os alunos bolsistas terão 
que cumprir as exigências da CB do PPGSUS. 

2.3.1 Em relação às disciplinas: 

a)    Cumprir no mínimo 2 (duas) disciplinas no primeiro semestre de 

ingresso. Para mestrado e doutorado direto, cumprir no mínimo 2 disciplinas 

no segundo semestre. Para o doutorado, cumprir o restante dos créditos da 

fase curricular no segundo semestre. Em todos os casos, as disciplinas 

obrigatórias deverão ser cumpridas no primeiro ano. Exceção: casos que 

faltem menos disciplinas para conclusão da fase curricular. 

b)     Não ter reprovação em disciplina, por nota ou por faltas durante o curso. 

c)      Obter média das disciplinas já cursadas maior que 4,31. 

d)   Permanecer regularmente matriculado no programa durante o período de 

vigência da bolsa. 

 

 

2.3.2 Em relação ao andamento de sua pesquisa: 

 a)     Cumprir todos os prazos regimentais. 

 b)     Cumprir os prazos máximos de 24 meses para mestrado, 48 meses 

para doutorado e 60 meses para doutorado direto, contados da data da matrícula, 

sem a possibilidade de prorrogação, para o depósito de sua dissertação ou tese. 

c)     Entregar os relatórios semestrais no prazo estipulado pela CCP. 

d)     Ter os relatórios semestrais aprovados durante todo o período de 

vigência da bolsa.  

 
1 É calculada a média simples das disciplinas cursadas desde o início do curso até o semestre em 
questão, atribuindo-se a nota 5 para o conceito A, 4 para B e 3 para C. 



2.4. Aviso importante: 

As solicitações para requerimentos sobre  bolsas devem respeitar os prazos 
estabelecidos a cada semestre. Solicitações fora do prazo não serão consideradas. 

      3.          Solicitações de bolsa 

Existem dois tipos de solicitação de bolsas de estudos por parte dos alunos: 

  
1         Bolsa nova da Demanda Social do PPGSUS: refere-se à 1a 

solicitação, independentemente do ano de ingresso. Nesse 

caso, os alunos que atenderem aos requisitos devem 

apresentar a solicitação  junto com o formulário de solicitação 

de bolsa. 

2         Mudança de nível: solicitações dos alunos veteranos para 

mudança de nível (de mestrado para doutorado). Não há 

garantia de renovação e ajuste do valor de bolsa como 

solicitação de renovação, mas o aluno pode solicitar bolsa nova 

de doutorado (item 1), desde que atenda os requisitos. 

       

Além das modalidades das Bolsas supramencionadas, os alunos 

podem solicitar Bolsas a outras agências de fomento (FAPESP, CNPq 

etc.) diretamente com o apoio do seu orientador. No entanto, é vedado 

o acúmulo de bolsas de pós-graduação. 

3.1.  Inscrições 

As inscrições para solicitações de bolsa de estudo ocorrem de acordo com 
calendário estabelecido e divulgado semestralmente pela CB. 

A CCP poderá determinar alterações no calendário de inscrição. 

Cada benefício de bolsa deve ser atribuído para um único aluno, sendo vedado o 
seu fracionamento. 

3.1.1. Documentação Necessária 

O candidato deverá entregar dentro do período estabelecido os documentos 
necessários para a sua classificação. Os documentos poderão ser enviados por 
email (para sustentabilidade-each@usp.br), desde que por meio de um endereço 
eletrônico do domínio usp (@usp.br).  

a)      Formulário de solicitação de bolsa, com link para CV Lattes atualizado 
do aluno. 



b)     Formulário de declaração de atividades acadêmicas do bolsista e 
comprovação da realização das atividades declaradas que preveem 
pontuação, conforme o anexo 4 (cópias de artigos em periódicos ou anais de 
congressos, comprovantes de participação em eventos científicos, 
comprovante de publicação de capítulos de livros ou livros completos, 
protocolo de submissão de projeto para financiamento, participação em 
estágio no exterior, representação discente etc.), com exceção das 
disciplinas cursadas, agendamento e aprovação em exame de qualificação. 

 

      4.          Processo seletivo dos bolsistas 

O processo seletivo dos bolsistas é realizado semestralmente e a concessão de 
bolsa depende: 

a) Do atendimento aos requisitos definidos pela comissão de bolsas e pelas 

agências de fomento. 

b) Do número de bolsas recebidas pelo curso. 

c) Da classificação do interessado de acordo com os critérios estabelecidos 

neste manual. 

d) Da aprovação do bolsista pela agência de fomento. 

  

À CB do PPGSUS cabe classificar os candidatos e indicar os nomes dos candidatos 
selecionados para receber a bolsa. 

4.1. Classificação dos alunos 

Concede-se bolsa aos alunos em ordem da maior para a menor pontuação 
considerando-se o limite do número de bolsas disponíveis durante o semestre, 
seguindo os critérios apresentados no formulário de declaração de atividades 
acadêmicas. Cabe à CCP referendar a classificação.  

4.1.1. Alunos ingressantes: 

No caso dos alunos ingressantes de mestrado e doutorado, durante o processo 
seletivo, a banca de admissão deverá atribuir uma nota de 7 a 10. 

a)      Será estabelecida uma classificação na qual a ordem dos candidatos à 
bolsa respeitará a nota atribuída pela banca de admissão no programa. 

b)     Como critério de desempate para alunos ingressantes serão utilizadas 
as produções acadêmicas registradas no currículo Lattes, com base no 
Qualis CAPES ou JCR, realizadas nos 5 anos anteriores à solicitação de 
bolsa, de acordo com o disposto no Anexo 4, itens A a D, F a M ou Q. O 
aluno deverá entregar cópias das mesmas no ato da solicitação. 

 



4.1.2. Alunos veteranos 

a)      A classificação das solicitações de bolsa terá por base a pontuação 
estabelecida pelo aluno durante sua vida acadêmica no PPGSUS e de 
acordo com o Formulário de Declaração de Atividades Acadêmicas do 
interessado (anexos 2 e 3) . 

b)     A pontuação é dividida entre PONTUAÇÃO ORDINÁRIA, definida de 
acordo com as atividades explicitadas no formulário de declaração de 
atividades, e PONTUAÇÃO EXTRA. 

c)     Para geração da pontuação extra, o aluno receberá pontos por sua 
produção acadêmica, de acordo com o disposto no Anexo 4. 

  
As solicitações de bolsa serão ordenadas de acordo com o valor obtido pelo 

quociente:  pontuação acumulada dividido pela pontuação ordinária máxima relativa 

ao seu ano de ingresso (pontuação mínima exigida). Esse quociente é multiplicado 

por 100. 

As notas das disciplinas cursadas após o ingresso no programa serão utilizadas 

como critério de desempate. A nota de desempenho nas disciplinas corresponde à 

média das notas das disciplinas cursadas pelo aluno (A = 5; B = 4; C = 3). 

  

4.1.3. Padronização da pontuação dos ingressantes com os alunos veteranos 

  

As notas dos alunos ingressantes serão multiplicadas por 10 e comparadas com o 
desempenho dos alunos veteranos. 

      5.          Os casos omissos serão avaliados 
pela Comissão Coordenadora do PPGSUS da 
EACH-USP.  

Em caso de dúvidas ou conflito entre esse manual e as normas da CAPES, estas 
prevalecerão sobre aquela, não cabendo qualquer interpretação em contrário. 
 

  

  



ANEXO 1 - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE BOLSA - PPGSUS 

  

 
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE BOLSA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

SUSTENTABILIDADE 

□ Bolsa nova □ Renovação □ Alteração de agência de fomento 

DADOS PESSOAIS 

Nome: 

  

Endereço: 

  

Bairro 

  

Cidade/Estado CEP 

Telefone para contato 

  

Email 

CPF 

  

Número do RG Data de emissão/Estado 

Data de nascimento 

  

Nacionalidade Sexo Estado civil 

DADOS ACADÊMICOS 

Ano de ingresso 

  

Linha de pesquisa Nome do orientador 

Possui título de mestre? 

□ Sim   □ Não 

Aluno fez transferência de nível? 

□ Sim   □ Não 

TITULAÇÃO 



Maior nível de titulação obtido 

  

Ano de titulação 

IES de titulação 

  

País 

Área de titulação 

  

BOLSAS ANTERIORES 

Agência financiadora Nível Início (mês/ano) Término (mês/ano) 

        

        

        

        

        

ATIVIDADE REMUNERADA 

□ Não possuo nenhuma atividade remunerada 

□ Autônomo (obrigatório o preenchimento do próximo item) 

□ Empresário (obrigatório o preenchimento do próximo item) 

□ Empregado (obrigatório o preenchimento do próximo item) 

Tipo de empregador 

□ IES no país    □ IES no exterior     □ Empresa 

Empregador (nome, endereço, telefone comercial, email) Cargo 

  



Categoria funcional 

□ Docente   □ Não docente 

Data de início do vínculo Situação salarial 

□ Com salário  □ Sem salário 

Encontra-se afastado ou em 

licença? 

□ Sim   □ Não 

Período de afastamento Tipo de afastamento ou de licença 

□ Integral  □ Parcial  □ Com salário  

 □ Sem salário 

Motivo do afastamento ou da licença 

  

                  

  

  

  



ANEXO 2 - FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS – ALUNOS DE 

MESTRADO 

  

 
  

FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – ALUNOS DE 

MESTRADO 

Nome: Para uso da comissão 

Pontuação do aluno: 

ETAPAS A SEREM CUMPRIDAS 

1º 

semestre Cursar no mínimo 2 disciplinas 

Cursou? ( ) Sim ( ) Não 

Obrigatório – 100 pontos 

Participar como ouvinte do Seminário de Pesquisa em 

Sustentabilidade 

Participou? ( ) Sim ( ) Não 

Obrigatório – 100 pontos 

Submeter projeto de pesquisa para agência financiadora 

Submeteu? ( ) Sim ( ) Não 

50 pontos 

Pontuação extra: 

 Obs.: Apenas atividades previstas no Anexo 4 pontuam, se 

forem devidamente comprovadas. 

  

  

2º 

semestre Cursar no mínimo 2 disciplinas 

Cursou? ( ) Sim ( ) Não 

Obrigatório – 100 pontos 

Participar como ouvinte do Seminário de Pesquisa em 

Sustentabilidade 

Participou? ( ) Sim ( ) Não 

Obrigatório – 100 pontos 

Agendar exame de qualificação 

Agendou? ( ) Sim ( ) Não 

Obrigatório – 50 pontos 

Cursar a disciplina de preparação pedagógica 50 pontos 



Cursou? ( ) Sim ( ) Não 

Pontuação extra: 

 Obs.: Apenas atividades previstas no Anexo 4 pontuam, se 

forem devidamente comprovadas 

  

  

3º 

semestre Participar como ouvinte do Seminário de Pesquisa em 

Sustentabilidade 

Participou? ( ) Sim ( ) Não 

Obrigatório – 100 pontos 

 

Ser aprovado no exame de qualificação 

Foi aprovado? ( ) Sim ( ) Não 

 

Obrigatório – 450 pontos 

Realizar estágio PAE 

Realizou? ( ) Sim ( ) Não 

100 pontos 

Pontuação extra: 

  

  

  

Pontuação 

Indicada Qual é a sua pontuação indicada total (some os pontos das 

atividades obrigatórias que você realizou e a pontuação extra de 

acordo com o Anexo 4)? 

Obs.: A Comissão de Bolsas fará a conferência dos 

comprovantes e dará a pontuação total, que não necessariamente 

será igual à indicada aqui.  

______________ 

 

Ao proceder à sua inscrição para o processo seletivo de bolsas, o aluno estará acatando integralmente as regras 

estabelecidas no Manual de Bolsas, não cabendo qualquer reclamação ou recurso posterior. 

Estou ciente das etapas que deverei cumprir para manter a minha bolsa de estudos. 

  

São Paulo,          /      /                 Assinatura do aluno: 

Nome do(a) orientador (a):  

Assinatura do(a) orientador(a): ______________________________________________ 



    

  

  

  



ANEXO 3 - FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO  DE ATIVIDADES ACADÊMICAS – ALUNOS DE 

DOUTORADO OU DOUTORADO DIRETO 

  

 
  

FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – ALUNOS 

INGRESSANTES DE DOUTORADO 

Nome: Para uso da comissão 

Pontuação do aluno: 

ETAPAS A SEREM CUMPRIDAS 

1º 

semestre Cursar no mínimo 2 disciplinas 

Cursou? ( ) Sim ( ) Não 

Obrigatório – 100 pontos 

Participar como ouvinte do Seminário de Pesquisa em 

Sustentabilidade 

Participou? ( ) Sim ( ) Não 

Obrigatório – 100 pontos 

Submeter projeto de pesquisa para agência financiadora 

Submeteu? ( ) Sim ( ) Não 

50 pontos 

Pontuação extra: 

 Obs.: Apenas atividades previstas no Anexo 4 pontuam, se forem 

devidamente comprovadas 

 

  

  

2º 

semestre Cursar e ser aprovado no número de disciplinas para concluir a 

fase curricular para doutorado ou cursar no mínimo 2 disciplinas 

para doutorado direto 

Cursou? ( ) Sim ( ) Não 

Obrigatório – 100 pontos 

Participar como ouvinte do Seminário de Pesquisa em 

Sustentabilidade 

Participou? ( ) Sim ( ) Não 

Obrigatório – 100 pontos 



Pontuação extra: 

 Obs.: Apenas atividades previstas no Anexo 4 pontuam, se forem 

devidamente comprovadas 

 

  

  

3º 

semestre Participar como ouvinte do Seminário de Pesquisa em 

Sustentabilidade 

Participou? ( ) Sim ( ) Não 

Recomendável – 100 pontos 

Pontuação extra: 

 Obs.: Apenas atividades previstas no Anexo 4 pontuam, se forem 

devidamente comprovadas 

 

  

  

4º 

semestre Participar como ouvinte do Seminário de Pesquisa em 

Sustentabilidade 

Participou? ( ) Sim ( ) Não 

Recomendável – 100 pontos 

Pontuação extra: 

 Obs.:Apenas atividades previstas no Anexo 4 pontuam, se forem 

devidamente comprovadas 

 

  

  

5º 

semestre Participar como ouvinte do Seminário de Pesquisa em 

Sustentabilidade 

Participou? ( ) Sim ( ) Não 

Recomendável – 100 pontos 

Ser aprovado no exame de qualificação (somente doutorado) 

Foi aprovado? ( ) Sim ( ) Não 

Obrigatório para doutorado – 450 

pontos 

Pontuação extra: 

 Obs.: Apenas atividades previstas no Anexo 4 pontuam, se forem 

devidamente comprovadas 

 

  



  

6º 

semestre Participar como ouvinte do Seminário de Pesquisa em 

Sustentabilidade 

Participou? ( ) Sim ( ) Não 

Recomendável – 100 pontos 

Ser aprovado no exame de qualificação (somente doutorado 

direto) 

Foi aprovado? ( ) Sim ( ) Não 

Obrigatório para doutorado direto– 

450 pontos 

Pontuação extra: 

  

 Obs.: Apenas atividades previstas no Anexo 4 pontuam, se forem 

devidamente comprovadas 

 

  

  

7º 

semestre Participar como ouvinte do Seminário de Pesquisa em 

Sustentabilidade 

Participou? ( ) Sim ( ) Não 

Recomendável – 100 pontos 

Pontuação extra: 

 Obs.: Apenas atividades previstas no Anexo 4 pontuam, se forem 

devidamente comprovadas 

 

  

  

Pontuação 

Indicada Qual é a sua pontuação indicada total (some os pontos 

das atividades obrigatórias que você realizou e a 

pontuação extra de acordo com o Anexo 4)? 

Obs.:A Comissão de Bolsas fará a conferência dos 

comprovantes e dará a pontuação total, que não 

necessariamente será igual à indicada aqui.  

______________ 

  



Ao proceder à sua inscrição para o processo seletivo de bolsas, o aluno estará acatando integralmente as regras 

estabelecidas no Manual de Bolsas, não cabendo qualquer reclamação ou recurso posterior. 

Estou ciente das etapas que deverei cumprir para manter a minha bolsa de estudos. 

  

São Paulo,          /      /                 Assinatura: 

Nome do(a) orientador(a):  

 

Assinatura do(a) orientador(a): ________________________________________ 

     

  

  

  



ANEXO 4 – PONTUAÇÃO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA 

A 100 Periódicos A1 

B. 90 Periódicos A2 

C. 75 Periódicos B1 ou periódico não classificado no QUALIS, mas com JCR igual ou 
maior que 1 

D. 65 Periódicos B2 ou periódico não classificado no QUALIS, mas com JCR igual ou 
maior que 0,75 e menor que 1 

E. 50 Protocolo de projeto submetido à FAPESP ou similar 

F. 55 Periódico B3 ou periódico não classificado no QUALIS, mas com JCR igual ou maior 
que 0,5 e menor que 0,75 

G. 45 Periódico B4 ou periódico não classificado no QUALIS, mas com JCR igual ou maior 
que 0,2 e menor que 0,5 

H. 35 Periódico B5 ou periódico não classificado no QUALIS 

I. 20 Publicação de artigo completo em Anais de Congresso 

J. 10 Publicação de resumo expandido em Anais de Congresso 

K. 50 Livro ou capítulo de livro com revisão por pares e publicado por editora de notório 
reconhecimento nas linhas de pesquisa do PPgS 

L. 15 Periódicos C 

M. 5 Publicação de resumo em Anais de Congresso 

N. 150 Participação em Estágio no Exterior (financiado por agência de fomento) após 
ingresso no PPGSUS 

O. 100 Participação em Estágio no Exterior sem financiamento externo após ingresso no 
PPGSUS 

P. 15 Participação na organização de seminários, congressos, encontros ou conferências 
promovidos pela CCP do PPGSUS, eventos com ampla participação dos corpos 
docente e discente do PPGSUS 

Q. 2 Apresentação de trabalho em outros Congressos ou Seminários de Pesquisa, 
avaliados pela CCP 

 
 


