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Nota de Esclarecimento 01/2020 

Assunto: Prorrogação excepcional dos prazos de vigência de bolsas de Mestrado e Doutorado e a 

exclusão da variável tempo de titulação em indicadores relativos à avaliação dos programas de pós-

graduação no quadriênio 2017-2020 - PORTARIA Nº 55, DE 29 DE ABRIL DE 2020 - CAPES 

   

A Comissão de Bolsa e Acompanhamento Discente (CBAD) do Programa de Pós-graduação em 

Zootecnia (PPGZ), seguindo recomendação da Câmara Regional de Pós-graduação, presta os 

seguintes esclarecimentos adicionais sobre a implementação da Portaria CAPES n° 55, de 29 de Abril 

de 2020. 

I) A referida Portaria contempla apenas alunos bolsista da CAPES que apresentam  bolsas em vigor 

na data da publicação desta Portaria ou aqueles que tiveram sua bolsa concedida durante o período 

de restrições relacionado à pandemia de COVID-19. 

II) Não serão aceitos pedidos de prorrogação de bolsa de estudantes que já encontravam-se em 

prorrogação de curso na data da publicação da portaria (30 de abril de 2020). 

III) Só serão aceitos pedidos de prorrogação de bolsa de estudantes de Mestrado que ingressaram 

em 2019 e de Doutorado que ingressaram em 2018 e 2019. 

IV) Os estudantes que estejam exclusivamente em fase de elaboração da dissertação ou tese só 

poderão solicitar o benefício caso se enquadrem em pelo menos uma das categorias abaixo: 

a) Responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de 

diagnóstico de infecção por COVID-19, desde que haja coabitação;  



 

b) Sejam os únicos responsáveis por filhos em idade escolar ou inferior e que necessitem de 

assistência durante o período de restrições decorrentes do isolamento social necessário ao 

combate à pandemia da COVID-19. 

V) Para solicitar o benefício, o estudante terá que enviar para o e-mail ppgzufg@gmail.com, os 

seguintes documentos: 

a) Justificativa fundamentada de acordo com o Art. 4º da Portaria CAPES Nº 55; 

“Art. 4º São circunstâncias aptas a dar ensejo à prorrogação autorizada por esta 

Portaria: 

I - o cancelamento ou o adiamento de atividades presenciais necessárias ao 

desenvolvimento do curso, que não possam ser supridas adequadamente por meio 

de ensino à distância ou outros meios, tais como atividades laboratoriais ou de 

campo, coleta de dados, entre outras; 

II - restrições temporárias de acesso a instalações necessárias ao desenvolvimento 

das atividades do curso; ou 

III - outras situações que tenham imposto dificuldades não antevistas aos 

mestrandos e doutorandos, respeitados os limites fixados por esta Portaria.” 

 

b) Andamento atual do projeto; 

c) Demonstrativos numéricos e temporais sobre as atividades que já foram finalizadas e as que 

faltam para o encerramento do experimento, acrescido de cronograma atualizado contando a 

partir da data do pedido até a data de qualificação e defesa; 

d) Comprovação do cumprimento de mais de 80% dos créditos e nenhuma reprovação. 

e) Caso o aluno se enquadre nas categorias explicitadas no item IV, ele deverá fazer uma 

autodeclaração informando a sua situação. A prestação de informação falsa sujeitará o 

estudante às sanções penais e administrativas previstas em Lei. 



 

VI) O envio dos documentos supracitados deverá ocorrer durante o período de restrições 

relacionadas ao enfrentamento da pandemia de COVID-19. Solicitações enviadas após a 

normalização das atividades regulares do PPGZ não serão avaliadas. 

VII)  O orientador do aluno que solicitar o benefício será convocado a participar da reunião de 

deliberação da CBAD sobre o pleito de seu aluno, com o intuito de prestar esclarecimentos que se 

façam necessários sobre a questão. 

VIII) Todos os pedidos relativos a Portaria CAPES nº 55, incluindo casos omissos, serão avaliados e 

deliberados pela Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente.  
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