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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

EDITAL PRPGI Nº 04, de 26 de março de 2014 

 

PROGRAMA DE BOLSA DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO 

IFMA (PROQUALIS) 

 

A Pró-Reitora 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 ao Programa de bolsa de Incentivo à qualificação dos servidores do IFMA 

(PROQUALIS) que estão inscritos em cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, de acordo com o 

Regulamento PROQUALIS aprovado pela Resolução CONSUP N° 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 atribuição institucionais; 

1.2 Capacitar pesquisadores a aturarem 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. PUBLICO ALVO E CONDIÇÔES DE ELEGIBILIDADE 

 

2.1 As Bolsas serão destinadas aos servidores do IFMA, afastados para cursar Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu, fora do estado, com distância mínima de 300 quilômetros do campus 

de lotação. 

2.2 O candidato deverá atender, ainda, aos seguintes requisitos: 

a) Estar regularmente afastado nos termos do § 2°, do art. 96-A, da Lei 8.112/90 e normatização 

interna do IFMA. 

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

Graduação; 

c) 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; 

d) Ter o curso de Pós-Graduação em que o servidor esteja matriculado conceito CAPES maior ou 

igual a 4 (quatro), para cursos de mestrado, e maior ou igual a 5 (cinco), para cursos de 

doutorado; 

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

instituição (IFMA); 
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f) Ter Currículo Lattes atualizado, no momento da inscrição no edital do programa de concessão 

de bolsas. 

 

3. DO VALOR E DA PERIODICIDADE DAS BOLSAS 

 

3.1 As Bolsas têm por finalidade auxiliar no custeio de mensalidades, aquisição de materiais 

didáticos e despesas de transporte, referentes ao curso realizado pelo servidor. 

3.2 Os valores mensais das Bolsas PROQUALIS em nível de Pós-Graduação serão os seguintes: 

Mestrado – R$ 1.500,00 (Hum mil, quinhentos reais); 

Doutorado – R$ 2.200,00 (Dois mil, duzentos reais) 

3.3 As bolsas serão concedidas respeitando-se os seguintes prazos máximos: 

De mestrado: (12) doze meses; 

De doutorado: (24) vinte e quatro meses 

3.4 As bolsas terão vigência a partir de 1º de junho de 2014, sendo disponibilizadas no mês 

subsequente ao inicio de vigência da bolsa. 

3.5. Em nenhuma hipótese, a concessão de bolsas poderá ultrapassar o período total de 

afastamento do servidor.  

3.6. Caso o servidor tenha solicitado bolsa por período inferior ao máximo previsto no item 3.3, 

poderá, até 30 dias antes do seu término, pedir prorrogação, desde que esteja regularmente 

afastado no período e até que complete os limites máximos do item 3.3.   

3.7 No caso do item 3.6, o servidor deverá apresentar, no ato da solicitação da prorrogação, cópia 

da portaria de afastamento que alcance o período que se quer prorrogar. 

 

4. NÚMERO DE BOLSAS POR UNIDADE 

 

4.1 As bolsas serão ofertadas por quotas, como discriminado na tabela abaixo: 

 

Campi/Reitoria Quantidade de bolsas PROQUALIS 

Mestrado Doutorado 

Açailândia 4 2 

Bacabal 0 1 

Barreirinhas 0 1 

Caxias 1 1 

Codó 4 2 

Imperatriz 6 3 

Maracanã 1 2 

Monte Castelo 4 6 

Timon 2 2 

Zé Doca 1 1 

PRPGI 6 7 

TOTAL 29 27 
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4.2 Os candidatos, cujo campus disponibilizou quotas de bolsas PROQUALIS, concorrerão 

inicialmente às quotas de seu campus de lotação. Os demais candidatos (de campus que não 

disponibilizaram quotas), e os excedentes nas quotas dos campi, concorrerão às quotas da 

PRPGI. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES E DA DOCUMENTAÇÂO NECESSÁRIA 

 

5.1 As inscrições estarão abertas no período de 26 de março a 25 de abril de 2014. 

5.2 A inscrição deverá ser realizada na forma do ANEXO I, via protocolo, endereçada ao 

Departamento de Pós-Graduação/PRPGI, situado na Avenida Castelo Branco, nº 789, São 

Francisco – São Luís/MA – CEP: 65076-090, acompanhada da documentação exigida no item 

5.3. 

5.3 Os documentos exigidos, que deverão acompanhar a solicitação de inscrição, são: 

a) Cópia da Portaria de afastamento;  

b) Cópia do Projeto de Pesquisa, assinado pelo orientador; 

c) Currículo Lattes/CNPq dos últimos 3 (três) anos, comprovado e atualizado; 

d) Comprovação de que Participa de Grupo de Pesquisa cadastrado na Plataforma Lattes do 

CNPq e reconhecido pelo IFMA; 

e) Declaração de matrícula (atualizada) no curso de pós-graduação e, ainda, para os servidores 

com o programa de Pós-Graduação já em andamento, o histórico escolar atualizado; 

f) Comprovante do Conceito CAPES do Programa de Pós-Graduação que está matriculado; 

g) Cronograma de execução de atividades a ser realizado no Programa de Pós-Graduação que 

está matriculado; 

h) Declaração de que não recebe bolsa ou auxílio financeiro de agência de fomento para cursar  

Pós-Graduação Stricto Sensu (Anexo II); 

5.4 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. 

5.5 O Departamento de Pós-Graduação/PRPGI não receberá as documentações entregues 

diretamente pelos candidatos, ou fora do prazo de inscrição estabelecido neste Edital. 

 
6. DOS CRITÉRIOS E DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 
 

6.1 O processo seletivo será realizado em duas etapas: 

I - Pré-Seleção (eliminatória), que ficará a cargo do Departamento de Pós-Graduação da PRPGI, 

observando os seguintes requisitos: 

a) Tempestividade da solicitação da bolsa, efetuada via protocolo; 

b) Completude e idoneidade de toda documentação prevista no item 5.3; 

c) Atendimento dos requisitos dos itens 2.1 e 2.2. 

II - Seleção (eliminatória), com análise de mérito pela Comissão de Avaliadores, de acordo 

com a área do servidor requerente, e com base nos critérios apresentados nos Anexos III e IV 

deste Edital. 
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6.2 Após realização das duas etapas do item 6.1, o Departamento de Pós-Graduação da PRPGI 

realizará duas classificações, considerando-se cada categoria de bolsa pleiteada (mestrado ou 

doutorado) e a pontuação atribuída pela Comissão de Avaliadores a cada candidato:  

a) Classificação por campus que disponibilizou quotas, sendo considerados excedentes os 

candidatos aprovados que ultrapassarem o número de bolsas disponíveis no campus; 

b) Classificação nas quotas da PRPGI, dos candidatos cujo campus não disponibilizou quotas 

e os excedentes dos campi que disponibilizaram quotas, não se admitindo candidatos excedentes.    

6.3 A classificação dos candidatos será feita em ordem decrescente, de acordo com a média 

obtida por cada um. 

6.4 Em caso de empate na classificação, o Departamento de Pós Graduação efetuará o 

desempate, observando os seguintes critérios, por ordem de prioridade:  

a) maior nota na análise do currículo lattes; 

b) maior idade.  

6.5 O número total de candidatos classificados e contemplados ao final do seletivo (após 

realização das classificações de que tratam as alíneas “a” e “b” do item 6.4) será equivalente ao 

número total de bolsas oferecidas por meio deste Edital. 

 

7. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

 

7.1 O número total de candidatos classificados será igual ao número total de bolsas ofertadas por 

meio deste Edital. 

7.2 O resultado provisório do processo seletivo será divulgado a partir do dia 21 de maio de 2014 

no sítio eletrônico www.ifma.edu.br/prpgi e não incluirá os nomes dos candidatos reprovados na 

etapa de Pré-Seleção. 

7.3 O resultado final, após interposição de recursos, será divulgado a partir de 30 de maio de 

2014, no sítio eletrônico www.ifma.edu.br/prpgi.  

 

8. IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA 

 

8.1 Para implementação da bolsa, o servidor do IFMA deverá informar seus dados bancários. 

8.2 O candidato que não informar seus dados bancários, conforme estabelecido no item 13.1 só 

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

8.3 O pagamento da bolsa será depositado diretamente na conta bancária indicada pelo bolsista, 

8.4 Apresentar o termo de compromisso (anexo V) devidamente assinado. 

 

9. CANCELAMENTO DA BOLSA 

 

9.1 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. 

9.2 O bolsista que for excluído do PROQUALIS estará impedido de voltar à folha de pagamento. 

http://www.ifma.edu.br/prpgi
http://www.ifma.edu.br/prpgi
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10. DAS OBRIGAÇÔES DO BOLSISTA  
 

10.1 Apresentar aos Chefes de Núcleo de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (NPPGI’s) de seu 

campus, ao final de cada semestre (nos meses de dezembro e julho), via protocolo, relatório 

descrevendo os resultados parciais do projeto de pesquisa, assinado pelo orientador e ainda 

comprovante de matricula e o histórico escolar, para fins de continuidade de recebimento da 

bolsa. O benefício da bolsa ficará suspenso até a data de adimplemento da obrigação.  

 10.2 Apresentar relatório final ao Departamento de Pós-Graduação da PRPGI, via protocolo, 

com cópia para a Direção Geral do Campus ao qual está vinculado, com redação científica clara, 

que permita verificar os métodos e processos científicos empregados, assinado pelo orientador. 

10.3 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. 

10.4 Informar ao Diretor Geral e ao NPPGI’s, imediatamente, se houver o recebimento de bolsa 

de outras agências de fomento, e ainda quando ocorrer trancamento, desistência, jubilamento, 

cancelamento ou conclusão do curso. 

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

trabalhos apresentados em eventos científicos. 

10.6 Manter atualizado o seu currículo na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

10.7 Orientar pelo menos um aluno por ano nos Programas de Iniciação Científica do IFMA após 

a diplomação. 

10.8 Publicar, no mínimo, um artigo científico em periódicos específicos no mínimo Qualis B-5. 

10.9 Devolver, em valores atualizados, os valores das bolsas recebida, caso os requisitos e 

compromissos de que tratam este edital e a Resolução CONSUP 73/2011 não sejam cumpridos. 

 

11.  DOS RECURSOS 

 

11.1 Caberão recursos contra o resultado provisório, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da 

publicação do resultado no sítio eletrônico do IFMA.  

11.2 O recurso deverá ser endereçado ao Departamento de Pós-Graduação e apresentado via 

protocolo. 

11.3 O resultado da apreciação do recurso será divulgado no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.  

11.4 Os recursos somente serão analisados se estiverem dentro do prazo estabelecido no item 

11.1.  

11.5 Não serão aceitos recursos via e-mail.  

 

12. DOS IMPEDIMENTOS 

 

12.1 Estarão impedidos de participar da seleção: 

a) O servidor que estiver inadimplente com a PRPGI quanto à entrega dos relatórios parcial e/ou 

final de projetos de pesquisa desenvolvidos sob sua orientação ou fomentado pela PRPGI.  
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b) O servidor que não possuir perfil de pesquisador. 

 

13. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

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.  

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 26/03/2014 

Recebimento da documentação via protocolo Até 25/04/2014 

Divulgação parcial dos Resultados A partir de 21/05/2014 

Período para Recurso Dois dias uteis após divulgação do resultado 

Divulgação final dos Resultados A partir de 30/05/2014 

Implantação da bolsa  1º/junho/2014 

  

16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1 O presente Edital terá validade de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por mais 6 (seis) 

meses. 

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

observado o não cumprimento das exigências desse Edital; 

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

Maranhão na internet: www.ifma.edu.br/prpgi a partir de 30 de maio de 2014; 

16.4 A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação poderá cancelar ou suspender a 

bolsa a qualquer momento, caso se verifique o não cumprimento das normas estabelecidas, 

assegurada a ampla defesa do servidor. 

16.5 Situações não previstas neste Edital serão analisadas pela PRPGI. 

16.6 Quaisquer dúvidas surgidas da interpretação deste edital podem ser enviadas ao e-mail: 

posgraduacao.prpgi@ifma.edu.br ou telefone: 3235-2679. 
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São Luís, 26 de março de 2014. 

 

 

 
 
 
 
 

Ligia Cristina F. Costa 
Diretora do Departamento de Pesquisa 

no exercício da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 
Instituto Federal do Maranhão 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

EDITAL PRPGI Nº 04, de 26 de março de 2014. 

 

PROGRAMA DE BOLSA DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO DOS 

SERVIDORES DO IFMA (PROQUALIS) 

 
ANEXO I 

 

REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO 

 

 

À PRÓ-REITORA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO DO IFMA 

 

 

Eu____________________________________________________________, CPF nº 

___________________, RG nº ____________________, órgão emissor ______________, 

professor deste IFMA, matrícula Siape nº ____________________, lotado no 

Campus________________________, com regime de trabalho ______, venho requerer a V.S.ª 

providências para que seja efetivada minha inscrição para seleção no âmbito do Programa de 

Bolsa de Incentivo à Qualificação dos Servidores do IFMA (PROQUALIS), conforme Edital 

PRPGI Nº 04 de 26 de março de 2014.  

 

Para tanto, seguem anexados a presente todos os documentos exigidos no item 5.3 do Edital 

PRPGI 04/2014 para análise. 

 

São Luís/MA, _____ de _______________de 2014. 
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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

EDITAL PRPGI Nº 04, de 26 de março de 2014. 

 

ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE AUXÍLIO DE AGÊNCIA DE FOMENTO 

 

Eu____________________________________________________________, CPF nº 

___________________, RG nº ____________________, órgão emissor ______________, 

servidor do IFMA, matrícula Siape nº ____________________, lotado no 

Campus________________________, com regime de trabalho ______,declaro estar apto(a) a 

participar do Edital /IFMA/PRPGI nº 04, de 26 de março de 2014, tendo em vista que não 

possuo nenhuma bolsa ou auxilio financeiro de nenhuma agência de fomento para cursar Pós-

Graduação Stricto Sensu. 

 Declaro ainda que, uma vez comprovada acumulação da bolsa Proqualis com outros 

Programas de outras agências ou deste próprio Instituto Federal, comprometo-me a devolver, em 

valores atualizados, os recursos financeiros recebidos indevidamente. 

 

São Luís, _________de_______________de______ 

 

______________________________________________ 

Servidor IFMA 
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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

EDITAL PRPGI Nº 04, de 26 de março de 2014. 

 
ANEXO III 

 
Avaliação de Mérito, Técnico-Científico.  

 

Critérios Peso Nota 
(0-10) 

Contribuição para o desenvolvimento científico e/ou 
tecnológico: perspectiva de contribuição científica significativa ou 
de geração/melhoria de produto/processo com potencial 
significativo de agregação de valor. 

1,5 

 

Pertinência para o desenvolvimento da região: demonstração de 
atendimento de demanda sócio-econômico-ambiental relevante 
para a região. 

1,0 
 

Qualidade Técnica do Projeto: clareza da definição do problema 
e objetivos; adequação metodológica; adequação cronológica e 
financeira; procedimentos de divulgação e apropriação dos 
resultados pela sociedade. 

2,0 

 

Enquadramento no edital 1,0  

Análise do currículo Lattes do Servidor/Coordenador do 
Projeto 

2,0 
 

Viabilidade de execução do projeto 1,5  

Média Final Ponderada   
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

EDITAL PRPGI Nº 04, de 26 de março de 2014. 

 

ANEXO IV – TABELA DE PONTUAÇÃO COM BASE NO CURRICULUM LATTES (CNPq), ÚLTIMOS 3 (três) 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 e B2) 

10 (Artigo em periódico B3 a B5) 

 

5 Atividades administrativas desempenhadas 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 7,0  

9 Orientações de monografia de graduação concluída 5,0  

10 Orientações de Iniciação Científica concluídas 3,0  

11 Conceito CAPES do programa de pós-graduação no qual realiza a qualificação 10 (conceito 7); 8 (conceito 6); 6 

(conceito 5) e 4 (conceito 4) 

 

12 Orientações lato sensu em andamento 5,0  

13 Orientação de Monografia de graduação em andamento 3,0  
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15 Orientação de Iniciação Cientifica em andamento 1,0  

16 Registro de Patente 50,0  

17 Palestra e/ou conferência ministradas em eventos científicos 5,0  

18 Participação em Conselho Editorial e ou Científico 3,0  

19 Participação como revisor de trabalho científico para publicação 3,0  

20 Autoria de livro 20,0  

21 Autoria de capítulo de livro (por capítulo) 5,0  

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. 

5,0  

24 Participação em banca examinadora: concurso público, dissertação e tese. 10,0  

 TOTAL GERAL   
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

MARANHÃO 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

EDITAL PRPGI Nº 04, de 26 de março de 2014. 

 

ANEXO V 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

Eu______________________________________________________________

_______, Matricula Siape nº ____________________CPF nº___________________, 

servidor do campus __________________ assumo, em caráter irrevogável, os 

compromissos e obrigações descritas abaixo, definidas pela PRPGI/IFMA, para 

concessão da bolsa PROQUALIS. 

Normas: 

1) Apresentar aos Chefes de Núcleo de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

(NPPGI’s) de seu campus, ao final de cada semestre (nos meses de dezembro e 

julho), via protocolo, relatório descrevendo os resultados parciais do projeto de 

pesquisa, assinado pelo orientador  e, ainda, comprovante de matricula e o 

histórico escolar, para fins de continuidade de recebimento da bolsa. O benefício 

da bolsa ficará suspenso até a data de adimplemento da obrigação.  

 

2) Apresentar relatório final ao Departamento de Pós-Graduação da PRPGI, com 

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

científicos, assinado pelo orientador, via protocolo, com cópia a Direção Geral 

do Campus ao qual está vinculado; 

 

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; 

 

4) Informar a PRPGI, imediatamente, se houver o recebimento de bolsa de outras   

agências de fomento e ainda quando ocorrer trancamento, desistência, 

jubilamento, cancelamento ou conclusão do curso. 

 

5) Fazer referência à sua condição de bolsista PROQUALIS do IFMA, nas 

publicações e/ou trabalhos apresentados em eventos científicos; 

 

6) Criar e manter atualizado o seu currículo na Plataforma Lattes do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); 

7) Orientar pelo menos um aluno/ano nos Programas de Iniciação Científica do 
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IFMA após a diplomação; 

 

8) Publicar, no mínimo, um artigo científico em periódicos específicos com 

classificação Qualis B-5; 

 

9) Ciente que a PRPGI poderá cancelar ou suspender a bolsa PROQUALIS a 

qualquer momento, caso se verifique o não cumprimento das normas 

estabelecidas ou por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que 

isso implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza; 

 

10) Ressarcir ao IFMA os recursos pagos em seu proveito, devidamente atualizados, 

no caso de abandono, desistência ou não conclusão do curso do Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu que estou matriculado, salvo se motivada por 

doença grave devidamente comprovada. 

 

Declaro estar ciente de que a inobservância aos itens acima poderá acarretar a obrigação 

de restituir toda a importância investida a mim indevidamente, corrigida 

monetariamente, por meio de providências legas cabíveis, de acordo com a legislação 

em vigor.  
 

Local: _______________________ Data: ___/___/_____ 

 

__________________________________ 
Assinatura do Doutorando e ou Mestrando (servidor / IFMA) 

 

 


