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ANEXO 6  

ESTABELECE OS CRITÉRIOS E PRIORIDADES PARA A CONCESSÃO DE BOLSAS DE 
ESTUDO AOS INGRESSOS NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FLORESTAIS 

DA UFPR 
 

 
Este anexo normaliza o processo de concessão de bolsas em nível de mestrado e doutorado, para os 
alunos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (PPGCF) da Universidade Federal do 
Paraná, baseada no Art. 9º da Portaria Nº76 de 14 de abril de 2010 da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior – CAPES e na Portaria Conjunta Nº1 de 15 de julho de 
2010 da CAPES e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ, através 
dos seguintes critérios:  
 
1. A classificação para a concessão de bolsas de mestrado e doutorado seguirá conforme Edital 
permanente de seleção do PPGCF. Contudo, serão contemplados em ordem de prioridade os alunos 
que: 
 
I – não possuírem vínculo empregatício e se dedicarem integralmente às atividades do programa de 
pós-graduação;  
 
II - quando possuírem vínculo empregatício, estarem liberados das atividades profissionais 
comprovando a não percepção de vencimentos e se dedicarem integralmente ao programa;  
 
III -  que recebam remuneração bruta inferior ao valor da bolsa da respectiva modalidade, decorrente 
de vínculo empregatício; 
 
Obs.: quando bolsistas no PPGCF, selecionados para atuarem como professores substitutos nas 
instituições públicas de ensino superior, com a devida anuência do seu orientador e autorização da 
Comissão de Bolsas do PPGCF, terão preservadas as bolsas de estudo.  
 
Quando bolsistas no PPGCF, selecionados para atuarem como profissionais na sua área de formação 
e com trabalho correlacionado com o tema da dissertação/tese e, portanto, quando tal vínculo 
empregatício seja resultante de sua condição de bolsista e como consequência do tipo de projeto que 
esteja desenvolvendo, terão preservadas as bolsas de estudo. 
 
Após contempladas as prioridades, as bolsas serão concedidas de acordo com a pontuação do Anexo 
4 do edital permanente de seleção.  
 

 


