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NORMAS/TRÂMITES PARA SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL  

DE BOLSAS DE MESTRADO E DOUTORADO  

 

 

 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos PPGEAL/UFPR, em 

concordância com: (i) a Portaria nº 55 da CAPES, de 29 de abril de 2020; (ii) a Portaria nº 121 da 

CAPES, de 19 de agosto de 2020 e (iii) o Informe CNPq nº 4, estabelece normas e trâmites para 

solicitação de prorrogação excepcional dos prazos de vigência das bolsas de mestrado e doutorado. 

 

Normas: 

 

Em termos das Portarias e Informe supracitados:  

 

1. O PPGEAL/UFPR avaliará as solicitações de prorrogação dos prazos de vigência das bolsas de 

mestrado e doutorado quando essas estiverem relacionadas às restrições impostas pela 

Pandemia da COVID-19, tais como: (i) o cancelamento ou o adiamento de atividades 

presenciais necessárias ao desenvolvimento do curso (atividades laboratoriais ou de campo, 

coleta de dados, entre outras); (ii) restrições temporárias de acesso a instalações necessárias ao 

desenvolvimento das atividades do curso e (iii) outras situações que tenham imposto 

dificuldades não antevistas aos mestrandos e doutorandos. 

 

2. A solicitação/pedido de prorrogação da bolsa não poderá ter prazo superior a 2 (dois) meses, 

acrescentados ao tempo total original de vigência da bolsa e não poderá estender-se para além 

da data de titulação do beneficiário.  

 

3. As avaliações dos pedidos de prorrogação de prazo de vigência de bolsa tem caráter temporário 

e serão analisadas, exclusivamente, para os bolsistas ativos durante o período de emergência 

em saúde pública de importância nacional em decorrência da COVID-19 ou até que seja 

editado novo ato pelas agências de fomento. 

 

4. As bolsas prorrogadas continuarão ocupando cota, não sendo permitida a substituição de 

bolsista enquanto perdurar a prorrogação. 
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TRÂMITES 

 

1. A solicitação individual de prorrogação do prazo de vigência da bolsa deverá ser enviada para o 

e-mail posalim@ufpr.br (Assunto: Pedido de Prorrogação de Bolsa), contendo a seguinte 

documentação: 

 

 Solicitação de prorrogação excepcional do prazo de vigência de bolsa (modelo em anexo), 

com assinatura do(a) discente e orientador(a); 

 Relatório das atividades desenvolvidas até a dada do pedido de prorrogação, com 

assinatura do(a) discente e orientador(a); 

  Justificativa das atividades afetadas em função das restrições impostas pela pandemia da 

COVID-19; 

 Cronograma detalhado das atividades a serem realizadas a partir da data do pedido de 

prorrogação, com assinatura do(a) discente e orientador(a). 

 

2. Somente serão analisados os pedidos protocolados com antecedência mínima de 1 (um mês) e 

máxima de 4 (meses) do prazo final previsto de vigência da bolsa. 

 

3. Os pedidos protocolados dentro dos prazos estipulados serão encaminhados para análise ao 

Colegiado do PPGEAL que emitirá PARECER relativo à prorrogação solicitada. 

 

 

 

 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos 

Data da Aprovação: 07/05/2021 
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SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL  

DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE BOLSA 

 

 
 

Eu, _______________________________________________, CPF nº. _______________, 

discente regular do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos – PPGEAL/UFPR, nível 

___________________, sob matrícula nº ___________________________, sob a orientação do(a) 

Prof.(a) _____________________________________, bolsista desde ____________ e com prazo 

final de vigência da bolsa previsto para ___________, venho por meio deste solicitar a prorrogação de 

minha bolsa, por ____ meses, em razão de situações decorrentes das limitações impostas pelas 

medidas de enfrentamento à pandemia do COVID-19. 

Estou ciente de que o deferimento/indeferimento desta solicitação de prorrogação será feito de 

acordo com as normas e os trâmites estabelecidos pelo Colegiado do PPGEAL/UFPR. 

 

Atenciosamente, 

 

_________________________________________ 

Assinatura do(a) bolsista  

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do(a) orientador(a) 

 

 

 

 

 

 

 

Curitiba, ______ de __________________ de 202_. 

 
 


