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Prezados, boa tarde:

Recentemente �vemos problemas com a CAPES referente à implementação de bolsas para alunos com vínculo
emprega"cio. Para não termos problemas na UNICAMP, informamos abaixo, as orientações a serem seguidas:

A orientação que recebemos da agência foi de que alunos não podem apresentar vínculo emprega"cio no
momento da implementação da bolsa, com exceção os alunos que apresentem vínculo funcional com a rede
pública de ensino básico ou na área de saúde cole�va, desde que tenham renda bruta inferior ao valor da bolsa
e estejam liberados integralmente da a�vidade profissional.

Se o bolsista (aluno que já usufrui da bolsa), no decorrer do período de concessão da bolsa, vier a adquirir o
vínculo emprega"cio e, se esse for relacionado com a sua área de formação e pesquisa, e desde que tenha a
anuência do orientador e da comissão de bolsas do programa, através de uma declaração assinada por ambos,
será permi�do o acúmulo da bolsa com a renda. Segundo a Capes, o acúmulo é permito quando o vínculo
emprega"cio é resultante da condição de bolsista, ou seja, quando ocorrer durante o período de concessão da
bolsa.

Ainda segundo a CAPES, no ano de 2011, foi publicada em seu site uma nota explica�va com o obje�vo de
esclarecer a Portaria 76 e a Portaria Conjunta CNPq/Capes nº1, no que diz respeito ao acúmulo de bolsa com
vínculo emprega"cio e que ainda é válida para a correta interpretação dos documentos citados, a qual
enviamos em anexo.
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Dessa forma, informamos que a par�r do mês de março/2018 os programas deverão atender ao que determina
a agência, sob pena de devolução da bolsa em caso de acúmulo indevido e penalidade à ins�tuição. Não serão
implementadas as bolsas que não atenderem às regras abaixo e constantes na Portaria 76 e Portaria Conjunta
CNPq/Capes nº1:

1. Serão admi�dos como bolsistas:

a. Discentes que apresentarem vínculo funcional com a rede pública de ensino básico ou na área

de saúde cole�va, desde que tenham renda bruta inferior ao valor da bolsa da respec�va

modalidade e estejam liberados integralmente da a�vidade profissional e, nesse úl�mo caso,

esteja cursando a pós-graduação na respec�va área (Ar�go 9º, item XI, letra a).

b. Discentes que apresentarem qualquer outro �po de vínculo emprega"cio no momento da
indicação/implementação da bolsa deverão apresentar declaração (empresa privada) ou
publicação diário oficial (empresa pública) referente ao afastamento das a�vidades profissionais
SEM a percepção de rendimentos (Ar�go 9º, item II).

c. Discentes que não possuam vínculo emprega"cio algum.

2. A Portaria Conjunta nº 1 permite o acúmulo da bolsa com o vínculo emprega"cio somente aos
bolsistas (discentes que já usufruam da bolsa). Segundo a Capes, o acúmulo da bolsa com o vínculo
emprega"cio só será permi�do quando este segundo for resultante da condição de bolsista. Ainda
assim, deverá estar de acordo com as condições dispostas na Portaria 76 e na  Portaria Conjunta
Capes/CNPq nº 1/2010, com anuência do orientador e da comissão de bolsas do programa.

É de responsabilidade da comissão de bolsas do programa avaliar cada uma das situações e verificar se estão
contempladas nos documentos citados. Por exemplo: é permi�do que um bolsista (aluno que já usufrua da
bolsa) receba bolsa da Universidade Aberta do Brasil – UAB somente quando atuarem como TUTORES. Em
relação aos demais agentes da UAB, não será permi�do o acúmulo dessas bolsas.

Contamos com a colaboração de todos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos através
do e-mail bolsas.prpg@reitoria.unicamp.br ou no ramal 14955.

Atenciosamente,

__________________________
Cristina Ferreira de Souza

Assistente Técnico

Pró-Reitoria de Pós-Graduação - PRPG

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Fone: (019) 3521-4954

www.prpg.unicamp.br

Anexos:

Portaria Conjunta CAPES_CNPq nº 1-2010 de 15 julho 2010 _Nota Capes
CNP....pdf

168KB

Portaria_076_RegulamentoDS (1).pdf 246KB

Portaria_conjunta_n_1_Capes-CNPq_15-07-2010.pdf 142KB
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