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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

 

 

EDITAL Nº 29 de 19 de outubro de 2011. 

 

  

O Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Maranhão, no uso de suas atribuições torna pública a retificação do EDITAL 

PRPGI Nº 28, de 14 de outubro de 2011, que dispõe sobre o PROGRAMA DE BOLSA DE 

INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO IFMA (PROQUALIS) 

RESOLVE. 

 

 

Alterar os itens 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12 e 15 do Edital PRPGI N° 28/2011, que passam a ter a 

seguinte redação: 

 

1. DOS OBJETIVOS  

 

1.1 Incentivar e qualificar servidores do IFMA nos níveis de mestrado e doutorado, de modo a 

atender aos objetivos, planejamento e atribuições institucionais; 

1.2 Capacitar pesquisadores a atuarem em todos os níveis da Educação Profissional e 

Tecnológica, na Pós-Graduação e na Gestão Administrativa, visando propiciar a nucleação e o 

fortalecimento de grupos de pesquisa no IFMA. 

1.3 Estimular a implantação de novos cursos de Pós-Graduação; 

 

2. DAS BOLSAS 

 

2.1 - A Bolsa é destinada a servidores matriculados em Programas de Pós-Graduação fora do 

estado, com distância mínima de 300 Km do campus de origem.  
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3. DAS INSCRIÇÕES 

  

3.1 As inscrições estarão abertas no período: 

a) 17 de outubro a 18 de novembro de 2011 - para a primeira chamada; 

b) 15 de fevereiro a 13 de março de 2012 – para a segunda chamada; 

3.2 A inscrição deverá ser realizada na forma impressa, via protocolo, endereçada ao 

Departamento de Pesquisa e Pós-Graduação/PRPGI, situado no Campus Monte Castelo - São 

Luís, acompanhada da documentação exigida no item 4.1; 

3.3 As bolsas de que trata o presente edital poderão ser solicitadas por servidores, lotados na 

Reitoria e em todos os seus Campi, que estejam regularmente matriculados, na vigência deste 

edital, em Programas de Pós-Graduação reconhecidos pela CAPES, observando o que 

estabelece a Resolução CONSUP Nº 73 de 05 de julho de 2011; 

3.4 O Departamento de Pesquisa e Pós-Graduação/PRPGI não receberá solicitações 

individuais entregues diretamente pelos candidatos ou fora do prazo estabelecido neste edital. 

 

PARAGRÁFO ÚNICO: A prorrogação da concessão de bolsa, visando à adequação ao 

programa de Pós-Graduação em que o servidor estiver vinculado, deverá ser solicitada pelo 

proponente e avaliado pela PRPGI. 

 

4. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO 

 

4.1 Os documentos exigidos, na forma impressa, que deverão ser entregues, via protocolo, e 

endereçada ao Departamento de Pesquisa e Pós-Graduação até o dia 18 de novembro de 2011 

(1ª Chamada) e até 13 de março de 2012 (2ª Chamada), são: 

a) Carta de encaminhamento de documentação e solicitação de inscrição; 

b) Portaria de afastamento no período para o recebimento de bolsa; 

c) Projeto de Pesquisa, assinado pelo orientador; 

d) Currículo Lattes/CNPq comprovado e atualizado; 

e) Declaração de matrícula (atualizada); 



Av. Getúlio Vargas nº 04, 
Monte Castelo, CEP: 65030-020 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e inovação 
Campus São Luís – Monte Castelo 

f) Calendário escolar (documento contendo as datas e as disciplinas a serem cursadas durante o 

afastamento do servidor), assinado pelo coordenador do curso ou coordenador operacional; 

g) Declaração ou comprovação de ser servidor do IFMA e tempo de efetivo exercício; 

h) Anuência da chefia imediata quanto à participação do servidor no curso de Pós-Graduação; 

i) Comprovante do Conceito CAPES do Programa. 

4.2 Não serão aceitas solicitações com documentação incompleta; 

4.3 A documentação e as informações prestadas pelo candidato e seu orientador serão de inteira 

responsabilidade destes, sendo passível de exclusão do processo seletivo aquele que não 

fornecer documentação de forma completa, correta e legível e/ou fornecer dados 

comprovadamente inverídicos. 

 

6. DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BOLSA 

6.1 São requisitos para os candidatos à Bolsa - PROQUALIS: 

6.1.1 Ser servidor estável do IFMA e atender os requisitos estabelecidos nas normas 

institucionais, no § 2° do art. 96-A da Lei 8.112/90 e demais legislações vigentes; 

6.1.2 Estar regularmente matriculado em programa de Pós-Graduação Stricto Sensu;  

6.1.3 Estar com portaria de afastamento para cumprir as atividades do curso; 

6.1.4 Não ser bolsista ou receber nenhum auxílio de agência de fomento para cursar a Pós-

Graduação; 

6.1.5 Ter, no momento da solicitação da bolsa, no mínimo, 5 (cinco) anos remanescentes para 

integralizar o tempo legalmente estabelecido para a aposentadoria por tempo de serviço ou em 

abono permanência, cabendo recurso ao Conselho Superior - CONSUP e atendendo aos preceitos 

legais; 

6.1.6 Servidor com abono permanência, caso desista de cumprir no mínimo 5 anos, após o curso, 

deverá devolver a bolsa proporcional ao tempo cumprido; 

6.1.7 Ter perfil de pesquisador, desenvolvendo projetos de pesquisa com ou sem a participação 

de alunos; 

6.1.8 Participar de Grupo de Pesquisa cadastrado na plataforma Lattes do CNPq e reconhecido 
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pela instituição; 

6.1.9 Ter Currículo Lattes atualizado e devidamente comprovado no momento da inscrição do 

programa de concessão de bolsas; 

6.1.10 Estar apto a dedicar-se no mínimo 20 (vinte) horas semanais para a realização da Pós-

Graduação a que está vinculado. 

 

7. DOS COMPROMISSOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA  

7.1 É dever do bolsista: 

7.1.1 Apresentar ao Departamento de Pesquisa e Pós-Graduação da PRPGI, os relatórios 

semestrais de atividades, contendo os resultados parciais do projeto de pesquisa, assinado pelo 

orientador e pelo coordenador do programa; 

7.1.2 Original do histórico escolar - oficial, atualizado, a ser providenciado pelo aluno junto ao 

Programa de Pós-Graduação da Instituição Promotora; 

7.1.3 Apresentar relatório final ao Departamento de Pesquisa e Pós-Graduação da PRPGI, com 

redação científica clara, que permita verificar o acesso aos métodos e processos científicos, 

assinado pelo orientador e pelo coordenador do programa, com cópia à Direção Geral do Campus 

ao qual está vinculado; 

7.1.4 Divulgar os resultados finais da pesquisa, sob a forma de publicações, exposições orais e/ou 

painéis, em eventos científicos, internos e/ou externos ao IFMA; 

7.1.5 Informar a PRPGI, imediatamente, se houver o recebimento de bolsa de agências de 

fomento;  

7.1.6 Fazer referência à sua condição de bolsista PROQUALIS do IFMA, nas publicações e/ou 

trabalhos apresentados em eventos científicos; 

7.1.7 Criar e manter atualizado o seu currículo na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); 

7.1.8 Orientar pelo menos um aluno/ano nos Programas de Iniciação Científica do IFMA no 

decorrer do Curso, para servidores cursando MINTER ou DINTER; 

7.1.9 Orientar pelo menos um aluno/ano nos Programas de Iniciação Científica do IFMA após a 

diplomação e por um período não inferior ao tempo de permanência no Curso de Pós-Graduação, 
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para todos os servidores beneficiados no PROQUALIS; 

7.1.10 Devolver, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) indevidamente caso os 

requisitos e compromissos acima não sejam cumpridos; 

 

9. NÚMERO DE BOLSAS  

9.1 Serão oferecidas 20 bolsas do IFMA (14 para a 1ª Chamada e 6 para a 2ª Chamada), 

distribuídas por ordem de classificação. A vigência será de acordo com o período contido na 

portaria de afastamento do servidor, sendo: 

- Nível 1 - 08 (oito) bolsas na 1ª Chamada e 03 (três) bolsas na 2ª Chamada destinadas a 

servidores matriculados em Programas de Doutorado; 

- Nível 2 - 06 (seis) bolsas na 1ª Chamada e 03 (três) bolsas na 2ª Chamada destinadas a 

servidores matriculados em Programas de Mestrado. 

9.2 Os recursos estarão inicialmente distribuídos entre os Níveis 1 e 2, conforme disposto 

acima. No entanto, atendida a demanda qualificada em um Nível e havendo ainda recursos 

disponíveis, os mesmos poderão ser remanejados para atender a demanda qualificada de outro 

Nível. 

 

12. DOS CRITÉRIOS DO PROCESSO SELETIVO 

12.1 O processo seletivo será realizado em duas etapas: 

12.1.1 A Pré-Seleção (classificatória/eliminatória): ficará a cargo de uma Comissão instituída 

pelo Pró-Reitor da PRPGI e pelo Comitê Institucional de Inovação, observando os seguintes 

requisitos: 

I)  Data de envio da documentação via protocolo; 

II) Entrega de toda documentação prevista no item 4.1; 

12.1.2 Seleção (classificatória/eliminatória): pela Comissão de Avaliação de Pós-Graduação, 

descrita no anexo I e com base nos critérios apresentados no Anexo II. 
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15. CRONOGRAMA 

Lançamento do Edital 14/10/2011 

Recebimento da documentação via protocolo Até 18/11/2011 (1ª Chamada) 

Até 13/03/2012 (2ª Chamada) 

Julgamento dos Pedidos de Bolsa 21/11/2011 (1ª Chamada) 

14/03/2012 (2ª Chamada) 

Divulgação e publicação dos Resultados A partir de 25/11/2011 (1ª Chamada) 

A partir de 19/03/2012 (2ª Chamada) 

Período para Recurso Dois dias após divulgação do resultado 

 

 Ficam mantidas todas as demais disposições estabelecidas pelo Edital PRPGI Nº 28/2011. 
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ANEXO I – COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

Gilda Vasconcelos de Andrade – UFMA 

Adeilton Pereira Maciel – UFMA 

Fabrício de Oliveira Reis - UEMA 

Zafira da Silva de Almeida - UEMA



Av. Getúlio Vargas nº 04, 
Monte Castelo, CEP: 65030-020 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e inovação 
Campus São Luís – Monte Castelo 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUIA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

 

ANEXO II - TABELA DE PONTUAÇÃO OBSERVADA COM BASE NO C. LATTES (CNPq), ÚLTIMOS 3 ANOS. 

ITENS DISCRIMINAÇÃO PONTOS    TOTAL 

1 Publicação de artigos em jornais ou revistas de notícias. 1,0  

2 Publicação de resumos em congressos científicos e similares. 1,0  

3 Trabalho completo ou resumo expandido publicado em anais de congressos e 

similares. 

5,0  

4 Artigos publicados em periódicos científicos. 50 (Artigo em periódico A1 a B2); 

10 (Artigo em periódico B3 a B5) 

 

5 Atividades administrativas desempenhadas nos últimos. 1,0 (para cada ano)  

6 Carga horária em sala de aula. 2,0 (cada 30 horas)  

7 Autoria de material didático, reconhecido pelo IFMA. 2,0  

8 Orientação lato sensu concluída. 4,0  

9 Orientações de Iniciação Científica concluídas.                   5,0  

10 Orientação de monografia de graduação concluída. 2,0  
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11 Conceito CAPES do programa de pós-graduação no qual realiza a qualificação. 10 (Conceito 7); 8 (conceito 6); 6 (conceito 

5); 4 (Conceito 4) e 2 (Conceito 3). 

 

12 Tempo decorrido da última pós-graduação realizada. 1,0 (para cada 1,5 ano)  

13 Orientações lato sensu em andamento. 2,0  

14 Orientação de Iniciação Cientifica em andamento. 4,0  

15 Orientação de Monografia de Graduação em andamento. 2,0  

16 Registro de Patente.   50,0  

17 Palestra e /ou conferência ministradas em eventos científicos. 2,0  

18 Participação como revisor de trabalho científico para publicação. 2,0  

19 Participação em Conselho Editorial e ou Científico. 2,0  

20 Autoria de livro. 20,0  

21 Autoria de capítulo de livro (por capítulo). 2,0  

22 Produção de vídeo ou audiovisual artístico, técnico ou cultural. 10,0  

23 Participação em banca examinadora: concurso seletivo simplificado, monografia de 

graduação e especialização/ aperfeiçoamento. 

4,0  

24 Participação em banca examinadora; concurso público, dissertação e tese. 1,0  

25 Coordenador de projeto de pesquisa e desenvolvimento aprovados por agências de 

fomento/fundações/ONGS. 

5,0  

26  Membro de projeto de pesquisa e desenvolvimento aprovados por agencias de 

fomento/ fundações/ONGS. 

2,0  
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27 Participação do pesquisador em grupos de pesquisa registrados no CNPq e 

certificados pelo IFMA. 

4,0  

 TOTAL GERAL   

 


