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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 1 

DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS 2 

GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DO 3 

SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA DA 4 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, 5 

REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 6 

2017.  7 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2017, às 16:00 horas na sala 107, Edifício 8 

do João José Bigarella, Centro Politécnico da UFPR, reuniu-se o Colegiado, sob a 9 

Presidência do Coordenador do Programa Prof. Dr. Tony Vinicius Moreira Sampaio. 10 

Estiveram presentes os professores Claudinei Taborda da Silveira, Everton Passos, e 11 

Adilar Antonio Cigolini, a representante discente Elaiz Aparecida Mensch Buffon e a 12 

secretária Alexandra Aparecida Gama. Justificaram a ausência os professores 13 

Leonardo José Cordeiro Santos e Sylvio Fausto Gil F. HOMOLOGAÇÔES: 1) Edital 14 

01/2017 - Resultado da Concessão de Bolsas do PPGGEO: após a análise dos 15 

critérios definidos pela Portaria CAPES nº 76, de 14 de abril de 2010, da Portaria 16 

Conjunta CAPES/CNPQ nº 1, de 15 de julho de 2010 e da Normativa sobre acumulo 17 

de bolsa e vínculo empregatício da CAPES, a Comissão de Bolsas realizou a 18 

distribuição das mesmas conforme a ordem de classificação no Processo Seletivo e 19 

conforme as Portarias e normas vigentes. DELIBERAÇÕES: 1) Pedido de 20 

Esclarecimento e Recurso Contra Decisão Relativa a Etapa de Concessão de 21 

Bolsas do Processo Seletivo do PPGGEO protocolado pelo candidato Wihelm 22 

Eduard Milward de Azevedo Meiners: O objeto do pedido de esclarecimento e 23 

contestação é sobre a exclusão do candidato da lista de concessão de bolsas. Em 24 

consideração aos documentos encaminhados à Comissão de Bolsas e à Coordenação 25 

do PPGEO informamos que: Quanto ao recurso para a Comissão de Bolsas, o mesmo 26 

foi respondido em 21 de fevereiro de 2017 e esclarece os motivos pelos quais o referido 27 

candidato não consta no Edital de Concessão de Bolsas. O entendimento dessa 28 

comissão é que a Portaria nº 76/2010 do CAPES (Regulamento do Programa de 29 

Demanda Social, que versa sobre concessão de bolsas aos programas de pós-30 

graduação stricto sensu), não permite que o aluno exerça atividade profissional de 31 

forma cumulada com a bolsa, e a redação da Portaria Conjunta nº 01/2010, apenas 32 

regulamenta a possibilidade de alunos de pós-graduação regularmente matriculados e 33 

que são bolsistas possam exercer atividade profissional complementar, desde que 34 

condicionada aos critérios da referida portaria: “(...) Art. 1º Os bolsistas da CAPES e 35 
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do CNPq matriculados em programa de pós-graduação no país poderão receber 36 

complementação financeira, proveniente de outras fontes, desde que se dediquem a 37 

atividades relacionadas à sua área de atuação e de interesse para sua formação 38 

acadêmica, científica e tecnológica. §2º Os referidos bolsistas poderão exercer 39 

atividade remunerada, especialmente quando se tratar de docência como professores 40 

nos ensinos de qualquer grau.(...)”. Amparamos nossa interpretação também na “Nota 41 

sobre acúmulo de bolsa e vínculo empregatício”, publicada em 02/02/2011 e 42 

disponível no site da CAPES. Assim, compreendemos, com a leitura do trecho da Nota 43 

de Esclarecimento, acima transcrito, e das portarias supracitadas, que a possibilidade 44 

de cumulação de percepção de bolsa de pós-graduação com remuneração decorrente 45 

de vínculo de trabalho restringe-se, somente, ao caso em que o interessado passa a 46 

exercer a atividade remunerada após o início do curso de pós-graduação, em virtude 47 

do desenvolvimento do tema e aprovação do orientador. O caso do Sr. Wilhelm Eduard 48 

Milward de Azevedo Meiners não se enquadra integralmente nessa condição, uma vez 49 

que, o mesmo já possui vínculo empregatício no ato da sua solicitação de bolsa. 50 

Quanto a consulta à Coordenação, cabe esclarecer que esta segue as decisões 51 

colegiadas e aos critérios de concessão de bolsas definidos pela CAPES. Em especial, 52 

baseia-se na nota de esclarecimento da CAPES. Destaco que há na internet ampla 53 

documentação emitida pela própria CAPES em resposta a diversas consultas feitas por 54 

Universidades Federais que esclarecem suas dúvidas sobre a possibilidade de 55 

acúmulo de bolsas e ratificam a nota de esclarecimento da CAPES. Cabe ainda 56 

observar que a solicitação enquanto recurso encontra-se fora do prazo para tal. A 57 

cerca de suas dúvidas, o que não alteraria os pareceres emitidos. Quanto a consulta a 58 

PRPPG, não cabe a esta coordenação manifestar-se sobre informações prestadas 59 

informalmente por servidores da Universidade, para além dos esclarecimentos que já 60 

te foram fornecidos pessoalmente. Após análise dos requisitos definidos, foi 61 

APROVADA por unanimidade a decisão da Comissão de Bolsas.  Nada mais havendo a 62 

tratar, o presidente finalizou a Reunião e para constar, eu, Alexandra Aparecida 63 

Gama, Secretária do Programa de Pós Graduação em Geografia, lavrei a presente Ata 64 

que será assinada por mim e pelo presidente. 65 
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_________________________________________ 

Profª. Drª. Tony V. Moreira Sampaio 

Matríc. UFPR 200320 

Presidente 

 

 

__________________________________ 

Alexandra Aparecida Gama 

Matríc. UFPR 202983 

Técnico Administrativo  
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