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Normas para distribuição de Bolsas – PMGPP  

 

1- As quatro bolsas CAPES existentes são do programa e serão distribuídas 

igualmente entre as duas turmas ideais e as duas linhas de pesquisa. Isso 

significa que, a cada nova turma, serão alocadas 2 (duas) bolsas no momento 

da matrícula de cada ano letivo. Uma bolsa para o/a primeiro colocado/a apto/a 

ao recebimento na Linha de “Estado, Administração Pública e Gestão Social” e 

Uma bolsa para o/a primeiro/a colocado/a apto/a ao recebimento na Linha 

“Sociedade, Instituições e Políticas Pública.” 

 

2- Para estar apto/a ao recebimento da bolsa, o/a aluno/a deverá preencher o 

formulário no momento da matrícula atestando o potencial interesse em ser 

bolsista a qualquer momento ao longo do programa. 

a. Ao se autodeclarar interessado/a no possível recebimento de bolsa, o/a 

aluno/a regularmente matriculado/a se compromete a: 

i. enviar pedido de bolsa para FAPESP ou outra instituição de 

financiamento da pesquisa, no período de até 6 meses após a 

matrícula no programa; 

ii. reconhecer as normas vigentes neste edital para candidatura, 

manutenção e perda da bolsa, quando concedida.  

b. Alunos/as que não manifestarem interesse no momento da matrícula ou 

não comprovarem submissão à FAPESP no prazo estabelecido, não 

serão considerados/as aptos/as para a futura designação de bolsa do 

programa.  

 

3- As bolsas estão diretamente vinculadas ao período de duração ideal do 

mestrado, conforme regras estabelecidas do Regimento do Programa, e à linha 

de pesquisa. As bolsas têm duração fixa de 24 meses na turma vigente e não 

poderão ser prorrogadas para além do prazo ideal da turma.  
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4- A concessão inicial das bolsas terá duração de 12 meses, e poderá ser 

renovada por até mais 12 meses a depender do comprimento das normas 

previstas no item 7. e da avaliação dos relatórios parciais I e II apresentados à 

Comissão de Bolsas – composta pelos membros da Comissão Coordenadora 

do Curso, CCP – pelos/as bolsistas. (Ver itens 7.f e 10) 

 

5- As bolsas não poderão ser prorrogadas para além do período ideal da turma 

vigente, mesmo quando houver prorrogação de prazos para a qualificação ou 

para a defesa aprovados pela CCP do Programa. A bolsa nunca acompanha a 

prorrogação de prazos. 

 

6- No momento de recebimento da bolsa, o/a aluno/a assume a ciência do 

período máximo de duração da bolsa, assim como as condições para obtenção 

e para manutenção da bolsa.  

 

7- Uma vez bolsista, o/a aluno/a se compromete a: 

a. Manter dedicação exclusiva ao programa; 

b. Não ter recebimentos de nenhuma outra fonte durante a vigência da 

bolsa; 

c. Não ter vinculação laboral concomitante a vigência da bolsa; 

d. Não ser reprovado em nenhuma disciplina ao longo do programa, nem 

no Exame de Qualificação; 

e. Participar de todas as atividades extracurriculares promovidas pelo 

programa; 

f. Enviar relatório de atividades conforme previsto no item “IX - Avaliação 

do desempenho acadêmico e científico do aluno” do Regulamento do 

programa de Pós-graduação em Gestão de Políticas Públicas, 

diretamente para a Comissão de Bolsa, respeitando os seguintes 

prazos e conteúdos: 
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i. Relatório Parcial I com 12 meses do início do curso, contendo 

notas de disciplinas cursadas, atividades curriculares, 

participação em eventos e andamento da pesquisa; 

ii. Relatório Parcial II com 18 meses do início do início do curso, 

contendo disciplinas cursadas, atividades curriculares, 

participação em eventos, acompanhamento da pesquisa e 

documento de avaliação de banca de Qualificação ou 

justificativa para a prorrogação. 

iii. Relatório Final ao final do prazo regular do curso, contendo 

disciplinas cursadas, atividades curriculares e participação em 

eventos e documento de avaliação de banca de defesa  

 

8- Os/As alunos/as bolsistas terão as bolsas imediatamente suspensas nos 

seguintes casos: 

a. Depósito da Dissertação; 

b. Desvinculação do Programa; 

c. Obtenção de bolsa de outra instituição de fomento; 

d. Por geração de vínculo empregatício ou por atividades remuneradas 

conforme regulamento de bolsas da USP; 

e. Reprovação de relatórios; 

f. Reprovação em disciplina; 

g. Não envio de projeto para a FAPESP ou outra instituição de fomento no 

prazo de 6 meses; 

h. ou qualquer outra forma de incompatibilidade de manutenção previstas 

no item 7, a ser julgada pela CCPdo CMAGPP. 

 

9- Quando houver a suspenção de bolsa de aluno/a do Programa por um dos 

motivos listados no item 8, a bolsa liberada deverá ser oferecida ao aluno/a 

apto/a da sua própria turma e linha de pesquisa, classificado/a na posição 

seguinte, conforme ordem de ingresso no processo seletivo. 
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a. Quando não houver mais alunos/as aptos/as ao recebimento de bolsa 

na mesma linha de pesquisa e na mesma turma, a bolsa disponível 

será temporariamente alocada para a mesma linha de pesquisa na 

turma seguinte, preferencialmente;  

b. Ou, em último caso, quando não houver mais alunos/as aptos/as ao 

recebimento de bolsa na mesma linha de pesquisa, na mesma turma ou 

turma seguinte, a bolsa poderá ser designada à outra linha de pesquisa 

da turma seguinte, até que outro/a aluno/a apto/a da linha originária 

esteja disponível para o recebimento da bolsa, respeitando a ordem 

prioritária de turma atual e de linha de pesquisa. 

 

10 – Os relatórios dos/as bolsistas serão avaliados pela CCP e serão 

considerados aprovados ou reprovados considerando-se os seguintes critérios: 

a.   Notas nas disciplinas cursadas.  

b. Participação no seminário de pesquisa promovido pelo Programa. 

(apresentação de trabalho)  

c. Participação no seminário de pesquisa e eventos promovidos pelo Programa. 

(presença nas atividades)  

d. Publicação de artigo em parceria com seu orientador em periódico indexado 

no Qualis CAPES ou publicação de artigo em congresso em parceria com o seu 

orientador. 

e. Parecer circunstanciado do/da orientador/orientadora  

f.  Andamento da pesquisa. 
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Projeção 2021-2023 

Bolsas atuais – 2021 

 

Bolsa 1 - 2019 – “Sociedade, Instituições e Políticas Pública.” – Amanda Bertolani Batezelli - 

04/2020 – 02/2022 (20 meses) 

Bolsa 2 – 2019 – “Estado, Administração Pública e Gestão Social” – Gabriela Sarro – 01/2021 

– 02/2022 (13 meses) 

Bolsa 3 – 2019 – “Sociedade, Instituições e Políticas Pública.” Ivan Montanari Lima – 04/2020 – 

02/2022 (20 meses) 

Bolsa 4 – 2021 - “Estado, Administração Pública e Gestão Social” – Dyane Vieira dos Santos - 

09/2021 a 02/2023 (15 meses) 

 

Bolsas em Março de 2022 

 

Bolsa 1 – 2022 - “Sociedade, Instituições e Políticas Pública.”  Nome do Aluno (PRIMEIRO 

COLOCADO) - 03/2022 a 02/2024 (24 meses de bolsa) 

Bolsa 2 – 2022 - “Estado, Administração Pública e Gestão Social” Nome do Aluno (PRIMEIRO 

COLOCADO) – 03/2022 a 02/2024 (24 meses de bolsa) 

Bolsa 3 – 2021 - “Sociedade, Instituições e Políticas Pública.”  Nome do Aluno (PRIMEIRO 

COLOCADO 2021) - 03/2022 a 02/2023 (12 meses de bolsa) 

Bolsa 4 – 2021 - “Estado, Administração Pública e Gestão Social” - Dyane Vieira dos Santos – 

09/2021 a 02/2023 (15 meses de bolsa) 

 

Bolsas em Março de 2023 

 

Bolsa 1 – 2022 - “Sociedade, Instituições e Políticas Pública.”  Nome do Aluno (PRIMEIRO 

COLOCADO 2021) - 03/2022 a 02/2024 (24 meses de bolsa) 

Bolsa 2 – 2022 - “Estado, Administração Pública e Gestão Social” – Nome do Aluno 

(PRIMEIRO COLOCADO 2022)  03/2022 a 02/2024 (24 meses de bolsa) 
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Bolsa 3 – 2023 - “Sociedade, Instituições e Políticas Pública.”  Nome do Aluno (PRIMEIRO 

COLOCADO) - 03/2023 a 02/2025 (24 meses de bolsa) 

Bolsa 4 – 2023 - “Estado, Administração Pública e Gestão Social” Nome do Aluno (PRIMEIRO 

COLOCADO) – 03/2023 a 02/2025 (24 meses de bolsa) 


