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REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - MESTRADO ACADÊMICO EM TURISMO 

 
Art. 1º - Em conformidade à resolução 32/17 – CEPE que estabelece normas gerais 
únicas para os cursos de pós-graduação stricto sensu (Mestrado e Doutorado) da 
UFPR, Portaria 9 de de 19 de fevereiro de 2019 da PRPPG que atualiza o currículo 
do Programa de Pós-Graduação em Turismo, nível Mestrado e Regimento Geral do 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado Acadêmico em Turismo 
(PPGTUR) da Universidade Federal do Paraná são estabelecidas e apresentadas 
neste documento as normas internas que regem a concessão de bolsas, atribuições 
e compromissos do Bolsista.  
 

CAPÍTULO I 
DA CONCESSÃO DE BOLSAS 

  
Art. 2º - A concessão de bolsas de estudo a alunos regulares do PPGTUR 
dependerá do número de bolsas disponibilizadas anualmente ao programa a partir 
de recursos oriundos de convênios e contratos celebrados pela UFPR, sendo exigido 
que o discente cumpra os requisitos das agências financiadoras e as normas deste 
regimento.  
 
§ 1o - As bolsas disponíveis serão concedidas aos candidatos aprovados em 
processo seletivo de ingresso ao mestrado, respeitando a classificação obtida por 
linhas de pesquisa. 
 
§ 2o – Havendo número ímpar de bolsas a ser distribuído pelo PPGTUR o candidato 
da linha de pesquisa que obtiver a melhor nota de classificação no processo seletivo 
será o primeiro beneficiado, sendo a próxima bolsa concedida ao candidato de maior 
nota da outra linha de pesquisa, de modo a alternar a seleção de contemplados por 
linha. 
 
§ 3o – A duração da bolsa concedida terá prazo máximo integral de vigência, 
obedecendo às regras das agências de fomento e decisões do colegiado.  
 

CAPÍTULO II 
DAS ATRIBUIÇÕES E COMPROMISSOS DO BOLSISTA 

 
Art. 3º - O aluno bolsista deve ter dedicação integral às atividades acadêmicas de 
pesquisa, de ensino e de colaboração ao PPGTUR, sendo no mínimo 20 horas 
semanais de atividades presenciais (nas dependências do programa). 
 
§ 1o – As atividades de caráter obrigatório durante o período da bolsa são: 
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a) Produção e submissão de um artigo em coautoria com seu orientador ou 
professor do PPGTUR, em periódico QUALIS – A1 a B3. 
 
b) Submissão de trabalho produzido em coautoria com professor do programa, 
preferencialmente com seu orientador, em eventos científicos indicados pelo 
PPGTUR. 
 
c) Participação em grupos de pesquisa conjuntamente com seu orientador, em 
atividades de caráter científico e administrativo. 
 
d) Auxílio na organização e na promoção de eventos de iniciativa e/ou apoiados pelo 
PPGTUR. 
 
e) Participação nos eventos apoiados e promovidos pelo PPGTUR. 
 
f) Participação no Seminário da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação 
em Turismo – ANPTUR. 
 
g) Comprovar desempenho acadêmico satisfatório (conceitos A ou B) em relação às 
disciplinas cursadas e quanto ao desenvolvimento da sua dissertação; sendo 
tolerado no máximo um conceito C. 
 
§ 2o – As demais atividades realizadas pelo aluno bolsista serão consideradas de 
caráter opcional não substituindo as atividades obrigatórias. 
 
Art. 4º - O aluno bolsista deverá elaborar juntamente com seu orientador o Plano de 
Trabalho disponível no site do PPGTUR referente ao período de vigência da bolsa, 
que deverá ser cumprido integralmente, apresentado antes da implantação da bolsa. 
 
Art. 5º - Cabe ao orientador coordenar, acompanhar e supervisionar as atividades 
realizadas pelo aluno bolsista, devendo informar ao Colegiado do PPGTUR sobre o 
andamento das atividades realizadas pelo bolsista. 
 
Art. 6º - O aluno bolsista deverá elaborar e protocolar a entrega na Secretaria do 
PPGTUR a cada seis meses o Relatório do Aluno Bolsista. 
 
§ 1o – O modelo do Relatório do Aluno Bolsista estará disponível no site do PPGTUR 
e deverá ser apreciado e assinado pelo orientador e aprovado pelo Colegiado do 
PPGTUR. 
 
§ 2o – Caso o Relatório do Aluno Bolsista não seja aprovado, não contará com apoio 
financeiro do PPGTUR. 
 
§ 3o – A elaboração e entrega de relatório de atividades poderá ser solicitada a 
qualquer tempo, mediante justificativa, pelo Colegiado do PPGTUR; tendo o aluno, a 
partir da decisão do Colegiado, 30 dias para protocolar o relatório na Secretaria do 
programa. 
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Art. 7º - A complementação financeira proveniente de outras fontes só será permitida 
nos casos previstos pelas Agências de Fomento, desde que com a ciência do 
Colegiado do PPGTUR. 
 
Parágrafo Único - A concessão prevista não exime o bolsista de cumprir com suas 
obrigações junto ao PPGTUR e à agência de fomento concedente da bolsa, 
inclusive quanto ao prazo de vigência da bolsa. 
 
Art. 8º - Recomenda-se que o aluno bolsista defenda sua dissertação em até 24 
meses, não podendo ultrapassar 30 meses. 
 
Parágrafo único – Os prazos mencionados não estão vinculados ao período de 
vigência da bolsa. 
 

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 9º - O presente regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação no 
colegiado do PPGTUR e demais instâncias cabíveis. 
  
Art. 10 - Casos omissos serão resolvidos pelo colegiado do Programa. 
 
 

Curitiba, 6 de maio de 2019. 
 
 

Prof. Miguel Bahl 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado em Turismo 

– PPGTUR 
 

Aprovado em reunião de colegiado no dia 6 de maio de 2019. 


