
CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO E CANCELAMENTO DE BOLSAS 

 

Critérios para concessão de bolsas para alunos ingressantes no Programa de Mestrado em 

Análise do Comportamento 

1. A bolsa deverá ser concedida ao aluno ingressante no programa que apresentar 

maior nota, segundo ordem de classificação do processo seletivo, desde que ele 

atenda aos requisitos para concessão de bolsa exigidos pela CAPES (Portaria n.76 

de 14 de abril de 2010, artigo 9, clausulas de I a XI). 

2. As bolsas concedidas pelo programa terão duração máxima de 24 meses. 

Critérios para concessão de bolsas para alunos regulares do Programa de Mestrado em 

Análise do Comportamento 

1. Quando a bolsa é concedida para alunos regulares, a partir do segundo semestre 

letivo do curso, o critério de classificação será a média entre: a nota final do aluno 

no processo seletivo (NFS) e as notas finais de cada uma das disciplinas 

obrigatórias cursadas (NFD), conforme fórmula abaixo. 

Segundo semestre: Nota para classificação = (média NFS + NFD11)/4 

Terceiro semestre: Nota para classificação = (média NFS + NFD22)/5 

 

2. A bolsa será concedida ao aluno com maior média da turma.  

3. No caso de, após a aplicação das aproximações das casas decimais, ocorrer empate 

entre notas para a classificação de dois ou mais discentes candidatos à bolsa, o 

desempate será feito pela média aritmética simples das notas nas disciplinas 

obrigatórias cursadas (NFD1 ou 2). Em se mantendo o empate, o desempate será 

feito pela nota da prova de Conhecimentos do Processo Seletivo. A bolsa será 

concedida ao aluno com maior pontuação. 

4. Para todos os cálculos especificados acima, será adotado o mesmo critério de 

aproximação de casas decimais utilizados na Universidade Estadual de Londrina nas 

avaliações de disciplinas dos cursos de graduação, para a aproximação das notas 

finais para classificação. 

                                                 
1 2PAC 178, 2PAC102, 2PAC123. 
2 2PAC 179, 2PAC 178, 2PAC102, 2PAC123 

 



Disposições Gerais para Manutenção da bolsa pelos alunos bolsistas 

Além dos critérios da CAPES (Portaria n.76 de 14 de abril de 2010, artigo 9, clausulas 

de I a XI) relacionados ao cancelamento, suspensão e revogação de bolsas, o aluno bolsista 

deverá atender aos critérios estabelecidos pelo Programa de Mestrado em Análise do 

Comportamento. Os critérios são: 

1. Os alunos bolsistas deverão, a cada seis meses (início de fevereiro e de agosto), 

encaminhar à Comissão de Bolsa relatório referente às atividades desenvolvidas no 

semestre, conforme formulário anexo. O relatório deverá ser avaliado e assinado 

pelo orientador. O relatório deverá ser entregue na secretaria do Programa. A não 

entrega do relatório implicará na perda da bolsa. 

2. Os alunos bolsistas, nas disciplinas obrigatórias, poderão ter apenas uma média de 

rendimento abaixo de 8,0. 

3. O aluno bolsista, nas disciplinas optativas, poderá ter apenas uma média de 

rendimento igual ou abaixo de 7,5. 

4. O desempenho do aluno bolsista deverá ser avaliado pelo orientador como tendo, no 

mínimo, conceito REGULAR (nota entre 7,0 e 8,0) no semestre cursado. 

5. O aluno bolsista, no relatório semestral, não poderá ter três itens referentes ao seu 

desempenho avaliados, pelo orientador, como PÉSSIMO. 

6. O aluno bolsista, no relatório semestral, não poderá ter um item referente ao seu 

desempenho avaliado, pelo orientador, como PÉSSIMO em dois relatórios 

consecutivos. 

7. O aluno bolsista deverá permanecer 40 horas semanais nas dependências da 

Universidade Estadual de Londrina (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 

Comportamento) exceto quando tiver que realizar atividades fora da instituição 

relacionadas à dissertação ou outras atividades, com anuência do orientador. 

8. O Estágio em docência é obrigatório para aluno bolsista. O docente de ensino 

superior, que comprovar tais atividades, ficará dispensado do estágio de docência. 

(ver artigo 18, cláusula VII ). 



9. A inobservância dos critérios expostos acima acarretará interrupção imediata da 

bolsa que ficará a disposição do programa e a repassará para um novo aluno, que 

atenda aos critérios descritos acima. A bolsa não poderá ser concedida ao aluno que 

a perdeu. 

 

Casos omissos serão analisados pelo Colegiado do Programa de Mestrado em Análise do 

Comportamento. 

 


