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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE AGRONOMIA

ORIENTAÇÃO NORMATIVA EA 01/2020, DE 19 DE MAIO DE 2020

                    

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO AGRONOMIA

 

Normativa. Nº 01/2020 PPGA/UFG

 

A Coordenadoria Geral do Programa de Pós-Graduação em Agronomia da Universidade Federal de Goiás -
PPGA/UFG, no âmbito legal de suas atribuições que lhe são conferidas e, em função da Portaria no. 55 da
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, de 29 de abril de 2020, e do
Informe 4 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico (CNPq) estabelece os
critérios e trâmites para solicitação de prorrogação, em caráter excepcional, das bolsas de estudo de
mestrado e doutorado junto ao PPGA/UFG.

 

Para Bolsistas CAPES:

 

1° - Com base na Portaria 55, que estabelece:

Art. 1° Prorrogação, em caráter excepcional, dos prazos de vigência das bolsas de estudo no país
concedidas pela CAPES e da exclusão da variável tempo de �tulação em indicadores rela�vos à avaliação
dos programas no quadriênio 2017-2020, nos termos e condições que disciplina.

 

Art. 2° Fica autorizada, nos termos desta Portaria, a prorrogação dos prazos de vigência das bolsas de
estudo de mestrado e doutorado concedidas no âmbito dos programas e acordos de competência da
Diretoria de Programas e Bolsas no País da CAPES quando as restrições decorrentes do isolamento social
necessário ao combate à pandemia da CoViD-19 tenham afetado o regular desenvolvimento do curso
de pós-graduação ou o adequado desempenho dos mestrandos e doutorandos.

 

2º - Com base no Art. 3º da mesma Portaria 55, a presente Norma�va des�na-se, exclusivamente, para as
seguintes situações:

1. Atender, precipuamente, as necessidades de financiamento a mestrandos e doutorandos para
desenvolvimento ou a conclusão dos seus respec�vos cursos que foram afetados pelas restrições
causadas pelo CoViD-19;

2. A prorrogação não poderá ser superior a 3 (três) meses, sendo de exclusiva responsabilidade do
PPGA/UFG a avaliação e determinação da necessidade ou não da prorrogação, e caso haja
necessidade, do prazo concedido;

3. A prorrogação não poderá estender-se para além da data de �tulação do beneficiário.
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3º - Com base no Art. 4º da Portaria 55, são circunstâncias aptas a dar ensejo à prorrogação autorizada
por esta Norma�va:

1. O cancelamento ou o adiamento de a�vidades presenciais necessárias ao desenvolvimento do
curso, que não possam ser supridas adequadamente por meio de ensino e/ou a�vidade à distância,
tais como a�vidades laboratoriais ou de campo, coleta de dados, entre outras, desde que
comprovadas;

2. Restrições temporárias de acesso a instalações necessárias ao desenvolvimento das a�vidades do
curso, desde que comprovadas; ou

3. Outras situações que tenham imposto dificuldades não antevistas aos mestrandos e doutorandos,
respeitados os limites fixados na portaria, desde que comprovadas.

 

4° - Com base na Portaria 55, a prorrogação poderá ser aplicada às bolsas em vigor na data da publicação
desta Portaria e, àquelas que vieram a ser concedidas durante o período de restrições relacionado à
pandemia de CoViD-19.

 

5º - A decisão sobre a prorrogação das bolsas cabe ao PPGA-UFG. A Comissão de Bolsas e de
Acompanhamento Discente ficará responsável por avaliar, caso a caso e, deliberar os pedidos
protocolados junto à secretária do PPGA/UFG, em formato digital, enviados para o e-
mail: ppga.agro@ufg.br. A Comissão responsável pela avaliação, deliberará sobre a necessidade ou não
da prorrogação da bolsa, e caso haja necessidade, por qual período será prorrogado, podendo esta ser de
1, 2 ou até 3 meses adicionais;

 

6º O discente deverá protocolar o pedido formal em até 120 dias que antecedem a data máxima de
previsão de duração da bolsa vigente (sendo considerado como data máxima de duração de bolsas de
Mestrado – 24 meses e Doutorado - 36 meses).

 

7º - No pedido, deverão ser apresentadas as circunstâncias, devidamente comprovadas, que levaram ao
atraso ou impedimento da realização das a�vidades.

 

8º - O Orientador(a) deverá dar ciência, averbando ser verdade, no Relatório de A�vidades Desenvolvidas
até a presente data de protocolo do pedido de prorrogação, bem como apresentar uma
Jus�fica�va sobre as a�vidades que foram afetadas pelas restrições impostas pela Pandemia do CoViD-
19.

 

9º - Com base no Art. 7º da Portaria 55, as bolsas prorrogadas con�nuarão ocupando a cota, não sendo
permito a subs�tuição de bolsistas advindos de outros processos de seleção enquanto perdurar a
prorrogação, não sendo admi�dos cadastramentos concomitantes ou que façam exorbitar a cota
regularmente concedida ao programa, sob pena de desatendimento de preceitos orçamentários
imposi�vos.

 

10° - Com base no Art. 8° da Portaria 55, a presente Norma�va tem caráter temporário e vigorará,
exclusivamente, para os bolsistas a�vos durante o período de emergência em saúde pública de
importância nacional em decorrência da CoViD-19 ou até que seja editado novo ato pela CAPES.

 

mailto:ppga.agro@ufg.br
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Para Bolsistas CNPq:

 

11° - Com base nos Comunicados dos dias 17/03/2020, 27/03/2020 e 23/04/2020, a respeito da
possibilidade de solicitar prorrogação de bolsas em razão de situações decorrentes das limitações
impostas pelas medidas de enfrentamento à pandemia do CoViD-19, o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico (CNPq) informa que a possível prorrogação de Bolsas
Ins�tucionais de Iniciação Cien�fica e Tecnológica, de Mestrado e de Doutorado no País, por até 60 dias,
deve ser solicitada nas condições detalhadas a seguir.

 

12° - No âmbito do Programa Ins�tucional de bolsas por quota, os pedidos de prorrogação deverão ser
enviados ao CNPq, exclusivamente, pelo Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Agronomia -
PPGA/UFG, nível de Mestrado ou Doutorado, em lote único. Para tanto, adotados os seguintes critérios e
procedimentos para recebimento e avaliação dos pedidos de prorrogação de bolsas:

 

13º - A decisão sobre a prorrogação das bolsas cabe ao PPGA-UFG. A Comissão de Bolsas e de
Acompanhamento Discente ficará responsável por avaliar, caso a caso e, deliberar os pedidos
protocolados junto à secretária do PPGA/UFG, em formato digital, enviados para o e-
mail: ppga.agro@ufg.br. A Comissão responsável pela avaliação, deliberará sobre a necessidade ou não
da prorrogação da bolsa, e caso haja necessidade, por qual período será prorrogado, podendo esta ser de
1 ou 2 meses adicionais;

 

14° - A presente Norma�va des�na-se, exclusivamente, para as seguintes situações:

1. Atender, precipuamente, as necessidades de financiamento a mestrandos e doutorandos para
desenvolvimento ou a conclusão dos seus respec�vos cursos que foram afetados pelas restrições
causadas pelo CoViD-19;

2. A prorrogação não poderá ser superior a 2 (dois) meses, sendo de exclusiva responsabilidade do
PPGA/UFG a avaliação e determinação da necessidade ou não da prorrogação, e caso haja
necessidade, do prazo concedido;

3. A prorrogação não poderá estender-se para além da data de �tulação do beneficiário.

 

15º - São circunstâncias aptas a dar ensejo à prorrogação autorizada por esta Norma�va:

1. O cancelamento ou o adiamento de a�vidades presenciais necessárias ao desenvolvimento do
curso, que não possam ser supridas adequadamente por meio de ensino e/ou a�vidade à distância,
tais como a�vidades laboratoriais ou de campo, coleta de dados, entre outras, desde que
comprovadas;

2. Restrições temporárias de acesso a instalações necessárias ao desenvolvimento das a�vidades do
curso, desde que comprovadas; ou

3. Outras situações que tenham imposto dificuldades não antevistas aos mestrandos e doutorandos,
respeitados os limites fixados na portaria, desde que comprovadas.

 

16º - O discente deverá protocolar o pedido formal até a data de 29 de maio de 2020, ou seja, uma
semana antes do prazo final para envio das solicitações (05 de junho de 2020), em bloco, de prorrogação
pela Coordenação do PPGA, tanto para discentes de mestrado quanto doutorado;
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17º - No pedido, deverão ser apresentadas as circunstâncias, devidamente comprovadas, que levaram ao
atraso ou impedimento da realização das a�vidades;

 

18º - O Orientador(a) deverá dar ciência, averbando ser verdade, no Relatório de A�vidades
Desenvolvidas até a presente data de protocolo do pedido de prorrogação, bem como apresentar uma
Jus�fica�va sobre as a�vidades que foram afetadas pelas restrições impostas pela Pandemia do CoViD-
19.

 

19º - As bolsas prorrogadas con�nuarão ocupando a cota, não sendo permito a subs�tuição de bolsistas
advindos de outros processos de seleção enquanto perdurar a prorrogação, não sendo admi�dos
cadastramentos concomitantes ou que façam exorbitar a cota regularmente concedida ao programa, sob
pena de desatendimento de preceitos orçamentários imposi�vos.

 

20° - A presente Norma�va tem caráter temporário e vigorará, exclusivamente, para os bolsistas a�vos
durante o período de emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência da CoViD-19
ou até que seja editado novo ato pela CNPq.

 

Documentos necessários para Solicitação de Prorrogação de Bolsas, tanto para CAPES quanto CNPq:

 

21° - Para a efe�vação dos pedidos de prorrogação de bolsas, os Dicentes de Mestrado ou Doutorado,
deverão enviar os documentos abaixo listados para a secretária do PPGA/UFG, em formato digital, no e-
mail: ppga.agro@ufg.br.

 

1. Relatório de A�vidades desenvolvidas até a presente data de protocolo do pedido de prorrogação,
assinado pelo(a) Discente e Orientador(a);

2. Jus�fica�va redigida e assinada pelo Orientador(a) das a�vidades que foram afetadas pela
Pandemia do CoVid-19;

3. Solicitação redigida e assinada pelo Discente, com a anuência do Orientador(a) solicitando a
prorrogação da Bolsa, conforme modelo no Anexo I desta Norma�va.

 

Atenciosamente,

 

Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente do PPGA

Data da Aprovação: 19/05/2020.

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Rilner Alves Flores, Vice-Coordenador, em 19/05/2020,
às 20:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

mailto:ppga.agro@ufg.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


20/05/2020 SEI/UFG - 1338407 - Orientação Normativa

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1444181&infra_sistema=1… 5/5

Documento assinado eletronicamente por Marcio Mesquita, Coordenador de Pós-graduação, em
19/05/2020, às 20:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Érico De Campos Dianese, Professor do Magistério
Superior, em 19/05/2020, às 21:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Ba�s�, Professor do Magistério Superior, em
20/05/2020, às 08:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Roberto Se�e Junior, Professor do Magistério
Superior, em 20/05/2020, às 08:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ADRIANO STEPHAN NASCENTE, Usuário Externo, em
20/05/2020, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1338407 e
o código CRC 696ABD85.

Referência: Processo nº 23070.020716/2020-57 SEI nº 1338407
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