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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03, de 13 de setembro de 2019 

 

 

 

Estabelece e regulamenta sobre bolsas de 

pós-doutorado oriundas do Programa 

Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) 

destinadas ao Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Farmacêuticas (PPGCF) da 

Universidade Federal de São João del-Rei 

(UFSJ), conforme o Decreto 10.139 e 

Resolução CONSU 20/2035. 

 

 

 O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

FARMACÊUTICAS – PPGCF, DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU, DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas 

atribuições,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. A bolsa PNPD/CAPES será concedida por um período de 12 meses, 

sendo permitida uma única renovação, por igual período, desde que a solicitação 
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apresentada pelo bolsista seja apreciada e aprovada pelo Colegiado do PPGCF. Este 

artigo pode ser alterado conforme normas vigentes da CAPES ou Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE) da UFSJ. 

 

Art. 2º. O bolsista será obrigado a ofertar uma disciplina optativa com carga 

horária de, no mínimo, 1 (um) crédito no período de vigência da bolsa no PPGCF e 

um seminário na disciplina “Seminários” do PPGCF.  

Art 3º. Caso o bolsista não tenha interesse na renovação da bolsa PNPD, o 

mesmo terá que apresentar ao Colegiado do PPGCF, no prazo máximo de 30 dias 

após o término da vigência da bolsa, um Relatório Final de Atividades (máximo 20 

páginas), com assinatura de anuência do Supervisor, que deverá incluir: 

I) Descrição clara e sucinta, em linguagem científica adequada, dos aspectos 

teóricos e metodológicos do projeto desenvolvido bem como dos resultados, 

conclusões e impactos alcançados. 

II) Descrição das Atividades Didáticas efetivamente desenvolvidas junto ao 

PPGCF. 

III) Descrição de sua participação efetiva na orientação de discentes vinculados 

ao Supervisor de seu projeto de pós-doutorado e/ou aos seus colaboradores. 

IV) Caso disponível, descrição de produtos tecnológicos ou acadêmicos obtidos 

no período de desenvolvimento do projeto (Artigos Científicos, Patentes, Trabalhos 

apresentados em Eventos Científicos, intervenção em um serviço de saúde, dentre 

outros). 
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 Art. 4º. Caso o bolsista tenha interesse na renovação da bolsa PNPD, o mesmo 

deverá apresentar ao Colegiado do PPGCF, impreterivelmente, no prazo máximo de 

45 dias antes do término da vigência da bolsa, os seguintes documentos:  a) 

Relatório de Atividades realizadas (máximo 15 páginas), com assinatura de anuência 

do Supervisor, apresentando a mesma estrutura descrita no item IV do Art. 3º. 

b) Plano de Trabalho para o próximo ano (máximo 10 páginas), com assinatura 

de anuência do Supervisor, a ser executado no período pretendido para renovação 

da bolsa, abordando: 

I) Justificativa e descrição clara e sucinta, em linguagem científica adequada, 

dos aspectos teóricos e metodológicos do projeto a ser desenvolvido, bem como dos 

resultados e impactos esperados. 

II) Descrição específica e objetiva das Atividades Didáticas a serem 

desenvolvidas junto ao PPGCF. 

III) Descrição específica e objetiva da efetiva participação em orientações de 

discentes vinculados ao Supervisor de seu projeto de pós-doutorado e/ou aos seus 

colaboradores. 

IV) Descrição específica e objetiva de produtos tecnológicos ou acadêmicos 

pretendidos para o período de desenvolvimento do Plano de Trabalho proposto 

(Artigos Científicos, Patentes, Trabalhos a serem apresentados em Eventos 

Científicos, intervenção em um serviço de saúde, dentre outros). 

V) Cronograma das Atividades a serem desenvolvidas durante os 12 meses de 

vigência da bolsa cuja renovação é pretendida.  
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§1º O não cumprimento do prazo de 45 dias estabelecido no Art. 4º da presente 

norma acarretará na não aceitação, por parte do Colegiado, do pedido de renovação.  

 

§2º Não será permitida a troca de Supervisor no Plano de Trabalho apresentado 

para solicitação de renovação. 

 

Parágrafo único: Caso o Colegiado do PPGCF não aprove a solicitação de 

renovação do bolsista PNPD, o mesmo deverá apresentar, no prazo máximo de 30 

dias após o término da vigência da bolsa, um Relatório Final de Atividades (máximo 

20 páginas), com assinatura de anuência do Supervisor e com a estrutura descrita no 

item IV do Art. 3º da presente normativa.  

 

Art. 5º. Obedecendo o estabelecido no Regulamento do PNPD (Portaria 086 de 

03 de Julho de 2013 - CAPES), a renovação da bolsa de pós-doutorado prevista na 

presente normativa não se aplica à bolsistas que apresentem vínculo empregatício e 

estejam em período de afastamento para a realização das atividades vinculadas ao 

PPGCF.  

Art. 6º. Ao término do período de 12 meses referente à renovação da bolsa 

PNPD a que se refere a presente normativa, o bolsista terá que apresentar ao 

Colegiado do PPGCF, no prazo máximo de 30 dias após o término da vigência da 
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bolsa, um Relatório Final de Atividades (máximo 20 páginas), com assinatura de 

anuência do Supervisor, que deverá incluir: 

I) Descrição clara e sucinta, em linguagem científica adequada, dos aspectos 

teóricos e metodológicos do projeto desenvolvido bem como dos resultados, 

conclusões e impactos alcançados. 

II) Descrição das Atividades Didáticas efetivamente desenvolvidas junto ao 

PPGCF. 

III) Descrição de sua participação efetiva na orientação de discentes vinculados 

ao Supervisor de seu projeto de pós-doutorado e/ou aos seus colaboradores. 

IV) Comprovação de pelo menos um artigo científico aceito, relacionado aos 24 

meses do estágio pós-doutoral,  para publicação em periódico científico internacional 

que se enquadre no extrato A4 ou superior no Qualis da Área Farmácia da CAPES. 

 

 §1º Os planos de trabalho e relatórios serão avaliados por especialistas da área 

de atuação do Projeto em que o pós-doutorando está inserido. 

  

§2º Certificados somente serão concedidos após a aprovação do relatório final 

do bolsista pelo Colegiado do PPGCF.  

 

Art. 7º. Serão aceitas pelo Colegiado do PPGCF propostas para atuação de 

pós-doutorandos não bolsistas. Os interessados deverão apresentar um plano de 
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trabalho contendo as mesmas informações descritas noArt. 4º, item b, da presente 

normativa e os mesmos critérios aqui estabelecidos deverão ser cumpridos para 

pedidos de renovação.  

§1º O pós-doutorando voluntário poderá pedir prorrogação de suas atividades, 

obedecendo o estabelecido na presente norma para os pós-doutorandos bolsistas.  

 

§2º Caso não haja interesse em renovação e/ou após o término do período de 

atividades aprovado pelo Colegiado do PPGCF, o pós-doutorando voluntário deverá 

apresentar um relatório final, no prazo máximo de 30 dias após o término da vigência 

das atividades. Este relatório deverá conter o estabelecido no Art. 3º da presente 

norma.  

 

 §3º Certificados de atividades voluntárias de pós-doutorado somente serão 

concedidos com a aprovação do relatório final pelo Colegiado do PPGCF.  

 

A presente norma entra em vigor na data de sua publicação. Casos omissos 

serão deliberados pelo Colegiado do PPGCF. 

 

 

Divinópolis, 13 de setembro de 2019. 
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Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

 

 

Prof. André de Oliveira Baldoni 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas 

Campus Centro-Oeste  

 


