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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

 
 

EDITAL PRPGI Nº 28, de 14 de outubro de 2011. 

 
 

O Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação no uso das atribuições, que lhe são 

conferidas pelo Art.19, II, do Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão, torna pública a abertura das inscrições e estabelece normas relativas ao processo 

seletivo da Bolsa de Incentivo à qualificação dos servidores do IFMA (PROQUALIS) que 

estão inscritos em cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, de acordo com a Resolução 

CONSUP Nº 73 de 05 de julho de 2011. 

 

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 e na Pós-Graduação, 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.  

 

2.2 A bolsa terá a finalidade de custear mensalidades, aquisição de materiais didáticos e despesas 
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de transporte, referentes ao curso realizado pelo servidor. 

 

2.3 Os valores mensais das Bolsas PROQUALIS em nível de Pós-Graduação serão: 

 - Mestrado – R$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais); 

 - Doutorado – R$ 1.800,00 (Mil e oitocentos reais). 

 

2.4 O valor da bolsa será pago proporcionalmente ao prazo de afastamento conforme estipulado 

na portaria. 

 

2.5 A fórmula para calcular o valor a ser recebido, será: 

                   VR  =  VB x DA 

                     30 

 

Onde: VR – valor a ser recebido 

           VB – Valor da bolsa 

           DA – Dias de afastamento 

 

Parágrafo Único: Em hipótese alguma será permitido o acumulo de bolsa, mesmo de outra 

natureza ou fonte.  

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

  

3.1 As inscrições estarão abertas no período de 17 de outubro a 18 de novembro de 2011; 

 

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

Coordenadoria 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 em 

todos os campi deste Instituto, que estejam regularmente matriculados, na vigência deste edital, 
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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 A Coordenadoria 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 do 

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 à Coordenadoria de Pesquisa e Pós-Graduação até o dia 18 de novembro de 2011, 

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 atualizado; 

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

Programa de Pós-Graduação da Instituição Promotora; 

f) Declaração de matrícula (atualizada); 

g) 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; 

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

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

j) Comprovante do Conceito CAPES do Programa. 
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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. 

 

 

5. DA SELEÇÃO 

 

5.1 A seleção de bolsista, análise do mérito, parecer e ranqueamento dos candidatos, será 

realizada pela Comissão de Avaliadores de Pós-Graduação, de acordo com normas específicas e 

em conformidade com a legislação vigente; 

 

5.2  A distribuição do quantitativo de bolsas será realizada através da ordem decrescente de média 

obtida após a classificação (ranqueamento) dos candidatos;  

 

 

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

alunos; 

 

6.1.7 Participar de Grupo de Pesquisa cadastrado na plataforma Lattes do CNPq e reconhecido 

pela instituição; 

 

6.1.8 Ter Currículo Lattes atualizado no momento da inscrição do programa de concessão de 

bolsas; 

 

6.1.9 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 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 
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ao qual está vinculado; 

 

7.1.3 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; 

 

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

fomento;  

 

7.1.5 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 

sua diplomação e por um período não inferior ao tempo de permanência no Curso de Pós-

Graduação, 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; 

 

  

8. DOS IMPEDIMENTOS 

 

8.1 Estarão impedidos de participar da seleção: 
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8.1.1 O servidor que estiver inadimplente com a PRPGI quanto à entrega dos relatórios parcial 

e/ou final, dos seus alunos bolsistas de Iniciação Científica, junto à Coordenadoria de Bolsas e 

fomento; 

 

8.1.2 O Servidor que apresentar relatório parcial ou final considerado insatisfatório por um 

Comitê Institucional e ratificado pela PRPGI; 

 

 8.1.3 O bolsista que não possuir perfil de pesquisador; 

 

8.1.4 O bolsista remunerado que for excluído do programa estará impedido de voltar à folha de 

pagamento, durante a vigência do Programa. 

 

 

9. NÚMERO DE BOLSAS  

 

9.1 Serão oferecidas 14 bolsas do IFMA, 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 para servidores matriculados em Programas de Doutorado; 

- Nível 2 - 06 (seis) bolsas para 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. 

 

 

10.  IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA 

10.1 Para implementação da bolsa, o bolsista deverá informar seus dados bancários seguindo os 

procedimentos e prazos estabelecidos pela PRPGI; 
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10.2 O candidato que não informar seus dados bancários, conforme estabelecido no item 11.1 só 

fará jus ao recebimento da bolsa no mês subsequente, sendo vedado o pagamento retroativo; 

 

10.3 O pagamento da bolsa será efetuado diretamente ao bolsista, mediante depósito mensal em 

conta bancária do Banco do Brasil indicada pelo bolsista; 

 

 

11.  CANCELAMENTO DE BOLSA 

 

11.1 A concessão da bolsa poderá ser cancelada pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação do Instituto Federal do Maranhão, durante sua implementação, por ocorrência de fato, 

cuja gravidade justifique o cancelamento sem prejuízo de outras providências cabíveis em 

decisão devidamente fundamentada, após notificação para ampla defesa e contraditório. 

 

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. 

 

 

13. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
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13.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o proponente que não o fizer até o 

terceiro dia útil posterior à sua publicação. Ademais, não terá efeito de recurso à impugnação 

feita por aquele que, em o tendo aceitado sem objeção, venha apontar, posteriormente ao 

julgamento, eventuais falhas ou imperfeições. 

 

13.2 O pedido de impugnação deverá ser dirigido à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós- Graduação e 

Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão via protocolo. 

 

 

14. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL 

 

14.1 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, 

desde que motivos supervenientes, legais ou relevantes assim o determinarem, sem que isso 

venha gerar direitos ou obrigações em relação aos interessados. 

 

 

15. CRONOGRAMA 

 

Lançamento do Edital 14/10/2011 

Recebimento da documentação via protocolo Até 18/11/2011 

Julgamento dos Pedidos de Bolsa 21/11/2011 

Divulgação e publicação dos Resultados A partir de 25/11/2011 

Período para Recurso Dois dias após divulgação do resultado 

 

 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.1 Haverá desclassificação de solicitação de bolsas, durante o processo de seleção, quando for 

observado o não cumprimento das exigências desse edital; 

 

16.2 O resultado final da seleção será disponibilizado na página do Instituto Federal do 

Maranhão na internet: www.ifma.edu.br/prpgi a partir de 25 de novembro de 2011; 
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16.3 A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação junto com a Comissão de Avaliação 

de Pós-Graduação poderá cancelar ou suspender a bolsa a qualquer momento, caso se verifique o 

não cumprimento das normas estabelecidas; 

 

16.4 Os Projetos aprovados no processo de seleção, mas não classificados na primeira listagem 

devido à ausência de cotas disponíveis farão parte do Banco de Reservas; 

h) Situações não previstas neste Edital serão analisadas pela Comissão de Avaliação de Pós-

Graduação e pela PRPGI; 

 

16.5 Quaisquer dúvidas surgidas da interpretação deste edital podem ser enviadas ao email: 

cppg@ifma.edu.br, ou telefone: 3218-9031. 

 

São Luís, 14 de outubro de 2011. 

 

 

 

mailto:cppg@ifma.edu.br

