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Instrução de Serviço PROPPG/PROEX/PROGRAD - 001/2016 

Considerando o teor do Edital Sebec/Proppg/Proex/Prograd – 001/2016, o Termo de Compromisso e a 
necessidade de padronizar procedimentos referentes à participação de estudantes bolsistas em 
projetos/programas do Programa de Apoio a Ações Afirmativas para Inclusão Social, a Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação, Pró-Reitoria de Extensão e Pró-Reitoria de Graduação, 

I N S T R U E M  

 

Art. 1º. Para a mudança de orientação, o estudante deverá: 

I – Apresentar o Relatório Final de participação no projeto/programa e justificativa da transferência, 
com assinatura do orientador; 

II – Apresentar a documentação para ingresso no novo projeto/programa, com o Termo de 
Compromisso e o Plano de Trabalho. 

§ 1º O estudante poderá fazer apenas (1) uma solicitação de mudança de orientação. 

§ 2º O pagamento da bolsa será suspenso até que o estudante entregue toda a documentação exigida 
nos incisos I e II. 

Art. 2º. O estudante poderá solicitar a qualquer tempo o cancelamento da bolsa. 
§1º A solicitação deverá ser feita por meio do Formulário de Cancelamento entregue na Pró-

reitoria em que a atividade está vinculada. 
§2º A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) que está à frente do edital 

vigente deve ser comunicada do cancelamento, a fim de proceder nova convocação. 
§3º O estudante deverá, no prazo máximo de 30 dias, entregar o relatório de suas 

atividades na Pró-Reitoria em que está vinculada a sua bolsa. 
§4º O relatório final deverá estar de acordo com as normas exigidas pela Pró-Reitoria em que 

sua bolsa está vinculada. 

Art. 3º. A PROPPG, ao ser comunicada sobre o cancelamento de bolsista, fará a convocação de 
acordo com a lista de classificação elaborada pelo SEBEC. 
§1º A PROPPG convocará o estudante por meio do endereço eletrônico informado na 

inscrição. 
§2º Será concedido ao estudante convocado, um prazo de até 15 dias para a entrega da 

documentação no protocolo/SAUEL. 
§3º A PROPPG encaminhará o processo com a documentação à Pró-Reitoria indicada pelo 

estudante, para apreciação pelo respectivo Comitê e implantação da bolsa. 
§4º A bolsa somente entrará em vigência após a aprovação da documentação apresentada. 



Folha nº2 

Art. 4. Para mudança de projeto/programa, o orientador deverá: 

I – Para projeto de pesquisa (PROPPG): 

 a) solicitar a mudança por meio de mensagem eletrônica dirigida ao endereço: 
iniciação@uel.br, informando o número de matrícula do estudante e o número de cadastro do 
projeto no qual será vinculado a bolsa; 

II – Para projetos/programas de Ensino (PROGRAD) ou Extensão (PROEX): 

a) apresentar o Relatório Final da participação no projeto/programa onde a bolsa está 
vinculada; 

b) entregar o Plano de Trabalho para ingresso no novo projeto/programa. 

Parágrafo único. Caso o professor orientador, a qualquer tempo, não tenha projeto/programa “em 
execução” para vincular a bolsa, esta será cancelada, ressalvado o Art. 1º desta instrução. 

Art. 5 Para efeitos do pagamento da bolsa, o cancelamento ou a implantação do bolsista respeitará o 
seguinte calendário: 

a) Cancelamento: 

a.1 – pedidos efetuados até o dia 10 (dez): será considerada a participação do estudante até o 
último dia do mês anterior; 

a.2 – pedidos efetuados após o dia 10 (dez): será considerada a participação do estudante até 
o final do mês corrente; 

b) Implantação: 

b.1 – pedidos efetuados até o dia 10 (dez): será considerado o pagamento do mês corrente; 

b.2 – pedidos efetuados após o dia 10 (dez): será considerado o pagamento referente ao mês 
subsequente. 

Art. 6. A presente Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação, para todos os casos 
relativos ao Edital SeBeC/ProPPG/ProEX/ProGrad nº 001/2016, revogadas as disposições em 
contrário. 

Londrina, 09 de setembro de 2016. 


