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RESOLUÇÃO N° 034/2021 - PPU UEM/UEL 
 

 Dispõe sobre a seleção, concessão e renovação dos benefícios 

de bolsas no âmbito do Programa Associado UEM/UEL de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 

. 

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA QUALIFICAÇÃO  

 

Art. 1º. O Programa Associado UEM/UEL de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
(PPU) concederá bolsas para os discentes regulares de mestrado e doutorado conforme a disponibilidade. 

 

Art. 2º. As bolsas concedidas pelo PPU estão vinculadas aos regulamentos e critérios 
específicos de cada agência ou órgão concessor. 

 

Art. 3º. As bolsas concedidas pelo PPU podem ser provenientes da:  

I. cota-curso: aquela destinada por um órgão concessor diretamente ao programa de pós-
graduação 

II. cota pró-reitoria: aquela destinada pelo órgão concessor à Instituição de Ensino 
Superior (IES) e, posteriormente, repassada para os programas de pós-graduação 
conforme critérios próprios. 

 

Parágrafo único. Cada IES associada terá um número de bolsas provenientes da cota-
curso proporcional ao número de docentes permanentes orientadores, não cabendo ao PPU estabelecer o número de 
bolsas provenientes da cota pró-reitora. 

 

Art. 4º. A distribuição de bolsas poderá ser por concessão ou por renovação. 

I. concessão é a atribuição de bolsa a um discente postulante por classificação em 
processo seletivo normatizado por edital específico; 

II. renovação é o mecanismo para reiterar a atribuição de bolsa por no máximo um ano, ou 
até a conclusão do curso, por cumprimento de requisitos mínimos normatizados por esta 
resolução e por edital específico. 

 

 

TÍTULO II 

DAS COMISSÕES DE SELEÇÃO E RENOVAÇÃO DE BOLSISTAS 

 

Art. 5º. O processo de seleção e atribuição de bolsas será conduzido por Comissões de 
Seleção e Renovação de Bolsistas, uma para cada IES associada, nomeadas anualmente pelo Conselho Acadêmico 
(UEM) e pela Comissão Coordenadora (UEL).  
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Art. 6º. As Comissões de Seleção e Renovação de Bolsistas deverão ser constituídas por 
membros de cada corpo docente e discente, a saber:  

I. Ao menos dois representantes docentes permanentes que façam parte do quadro local 
para cada comissão; 

II. Ao menos um representante discente regularmente integrado às atividades do 
Programa, há pelo menos um ano, para cada comissão. 

 

§ 1º. Os representantes, docentes e discentes, deverão ser eleitos por seus pares em 
cada IES associada, especificamente para tal fim. 

§ 2º. A eleição deverá ser realizada anualmente, com um mês de antecedência ao 
processo de renovação. 

§ 3º. O representante discente deverá ter, preferencialmente, ao menos um ano de curso. 

 

Art. 7º. São atribuições da Comissão de Seleção e Renovação de Bolsista:  

I. elaborar e divulgar os editais de seleção, classificação, renovação e convocação de 
discentes para o processo de distribuição e atribuição de bolsa; 

II. observar as normas de concessão, renovação e manutenção de bolsas e zelar pelo seu 
cumprimento; 

III. examinar as solicitações dos candidatos à bolsa conforme critérios estabelecidos por 
esta resolução e regulamentos e editais específicos; 

IV.selecionar e convocar os candidatos classificados e selecionados às bolsas mediante 
critérios que priorizem o mérito acadêmico; 

V. manter um sistema de acompanhamento do desempenho acadêmico dos bolsistas; 

VI. registrar e avaliar o estágio de docência para fins de crédito do pós-graduando, bem 
como a definição quanto à supervisão e o acompanhamento do estágio; 

VII. manter atualizadas e disponíveis informações administrativas e acadêmicas dos 
bolsistas. 

VIII. gerir o processo de divulgação, classificação e convocação dos candidatos 
selecionados ao longo do ano letivo. 

 
 

 

TÍTULO III 

DOS EDITAIS 

 

Art. 8º. O processo de atribuição de bolsas por concessão ou renovação acontecerá por 
meio de editais específicos elaborados pelas Comissões de Seleção e Renovação de Bolsista, sendo: 

I. edital de concessão e renovação, com os respectivos critérios e requisitos; 

II. edital de classificação, com a lista para concessão apresentada em ordem decrescente 
de pontuação; 

III. edital de convocação, com os classificados selecionados para obtenção de bolsa por 
concessão e os discentes com bolsas renovadas. 



 

Programa Associado de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo  

Área de Concentração: Metodologia de Projeto 

Mestrado e Doutorado  
 

 
   

 

Universidade Estadual de Londrina  Campus Universitário 

CTU | Rod. Celso Garcia Cid, Km 380 | 86.057-970 Londrina, PR 
Fone: (43) 3371-4727  |  spg@uel.br  |  www.uel.br/pos/ppu 

Universidade Estadual de Maringá  Campus Universitário  

Bloco 32 | Av. Colombo, 5790 | 87020-900 Maringá, PR 
Fone: (44) 3011-5817  | sec-ppu@uem.br  |  www.ppu.uem.br 

 

 

Parágrafo único. Os discentes somente poderão candidatar-se aos editais de seleção 
para concessão ou de renovação de bolsas, em mestrado e doutorado, promovidos pela IES associada ao qual estes 
estejam vinculados e regularmente matriculados. 

 

Art. 9º. Os editais para concessão e renovação de bolsas serão publicados anualmente, 
ou quando houver oferta para concessão que exija processo específico de seleção. O edital deverá, ao menos, 
conter: 

I. os documentos exigidos para inscrição; 

II. os procedimentos de inscrição; 

III. a especificação das etapas de análise e convocação com o respectivo cronograma; 

IV. os critérios de concessão e renovação, em conformidade com essa Resolução; 

V. os períodos válidos para contagem de pontuação, nos casos de editais de concessão; 

VI. os procedimentos de convocação dos classificados; 

VII. os procedimentos de reconsideração e recurso. 

 

§ 1º. As Comissões de Seleção e Renovação de Bolsista estabelecerão em edital o 
percentual de bolsas destinado aos discentes regulares ingressantes e aos demais discentes regulares, com o 
objetivo de proporcionar uma melhor distribuição de bolsas no curso. 

§ 2º. São considerados discentes regulares ingressantes aqueles convocados pelo 
processo de seleção imediatamente anterior ao edital de seleção de bolsistas. 

 

Art. 10. O edital deverá definir as exigências que determinam o discente como apto a 
receber e manter a bolsa, que são, no mínimo: 

I. estar matriculado regularmente no PPU; 

II. dedicar-se integralmente às atividades do PPU, exceto nos casos previstos pelos 
regulamentos de cada órgão concessor; 

II. vincular-se e dedicar-se às atividades de um grupo de pesquisa associado ao PPU; 

III.cumprir ou ter cumprido a disciplina Estágio de Docência no período do curso vigente de 
acordo com as normas do PPU; 

IV. não haver nenhuma reprovação no histórico escolar vigente; 

V. não possuir vínculo empregatício ou estar liberado das atividades profissionais e sem 
percepção de vencimentos, exceto nos casos previstos pelos regulamentos de cada órgão 
concessor; 

VI. comprovar condição de exercer as atividades presencialmente na IES que se vincula. 

 

§ 1º. As exigências estabelecidas neste artigo deverão ser comprovadas pelo discente na 
assinatura do termo de compromisso, ou em outro momento específico definido pelo edital de seleção de bolsas, 
como também, nos períodos de acompanhamento. 

§ 2º. A efetivação da concessão da bolsa por meio da assinatura do termo de concessão 
deverá atender, obrigatoriamente, aos requisitos exigidos pelo órgão concessor das bolsas de estudos e a esta 
Resolução, não estando assegurado ao estudante selecionado o direito pleno à concessão da bolsa. 

§ 3º. Outras exigências poderão ser estabelecidas por cada órgão concessor, devendo ser 
divulgadas previamente em edital de concessão ou renovação.  
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TÍTULO IV 

DO PROCESSO DE CONCESSÃO 

 

Art. 11. A concessão seguirá a disponibilidade de bolsas e as demandas de cada IES 
associada. 

Art. 12. O processo de concessão de bolsa será orientado pelo regulamento do órgão 
concessor, pelos regulamentos de cada IES associada, por esta Resolução e pelo edital de seleção de bolsistas, 
ordenado de acordo com a hierarquia das normas. 

 

Art. 13. A vigência da concessão de bolsa dependerá do regulamento do órgão 
concessor, ficando a continuidade da bolsa submetida aos processos de renovação anual descritos nesta Resolução. 

 

Art. 14. O resultado da seleção de discentes para concessão de bolsas de mestrado ou 
doutorado será apresentado no edital de classificação na forma de uma lista em ordem decrescente pela pontuação 
obtida de acordo com o quadro disponível no anexo I desta resolução. 

§ 1º. Os discentes serão selecionados pela ordem da lista de classificação, dentro do 
número correspondente ao de bolsas ofertadas na ocasião. 

§ 2º. Os períodos válidos para contagem de pontuação serão definidos pelo edital, 
considerando a oferta para discentes ingressantes e não ingressantes. 

§ 3º. Em casos de empate será priorizado o classificado com a maior soma de pontuação 
no item Produção Bibliográfica e, persistindo o empate, priorizar-se-á o detentor da produção bibliográfica mais bem 
pontuada segundo o quadro disponível no anexo I desta resolução. 

§ 4º. Ficará a cargo desta comissão estabelecer, nos casos possíveis, o aproveitamento 
da lista dos classificados, publicada em respectivo edital, para concessão de bolsas de novos editais ou possíveis 
substituições. 

§ 5º. O aproveitamento da lista dos classificados somente poderá acontecer no prazo 
inferior a um ano após a publicação do edital de classificação da referida lista. 

 

 

TÍTULO V 

DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO  

 

Art. 15. A renovação de bolsas seguirá as candidaturas dos discentes bolsistas de cada 
IES associada. 

 

Art. 16. A renovação de bolsas ocorrerá anualmente, a partir da análise dos relatórios dos 
bolsistas candidatos à renovação, no 11º mês da vigência da bolsa. 

Parágrafo único. A renovação somente será analisada com o pedido do bolsista 
interessado e em concordância com o edital específico. 
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Art. 17. A renovação de bolsas de discentes do curso de mestrado exigirá que o bolsista 
atenda aos seguintes requisitos: 

I. cumprimento das exigências apontadas no Artigo 10 desta Resolução, de forma 
documentada; 

II. alcance da pontuação mínima de 35 pontos no período avaliado, segundo o quadro 
disponível no anexo I desta resolução. 

 

 

Art. 18. A renovação de bolsas dos discentes de doutorado exigirá que o bolsista atenda 
aos seguintes requisitos em cada ano do curso: 

I. para a renovação após um ano de atribuição da bolsa: o bolsista deverá alcançar a 
pontuação mínima de 45 pontos no período avaliado, segundo o quadro disponível no 
anexo I desta resolução; 

II. para a renovação após três anos de atribuição da bolsa:o bolsista deverá alcançar a 
pontuação mínima de 80 pontos no período avaliado, segundo o quadro disponível no 
anexo I desta resolução. 

 

§ 1º. Todos os discentes candidatos à renovação de bolsa no curso de doutorado deverão 
cumprir, como requisito mínimo, as exigências apontadas no Artigo 10 desta Resolução, apresentadas de forma 
documentada. 

§ 2º.  Os discentes bolsistas de doutorado, no término do segundo ano, não terão a 
possibilidade de renovação, cabendo aos interessados candidatarem-se à concessão de bolsas. 

 

 

Art. 19. Os candidatos a renovação reprovados, desde que cumpram com as exigências 
do artigo 10 desta Resolução, serão automaticamente incorporados na lista de classificados para a seleção de 
bolsistas para nova concessão. 

 

 

TÍTULO VI 

DO ACOMPANHAMENTODO BOLSISTA 

 

 

Art. 20. O bolsista deverá encaminhar à Comissão de Seleção e Renovação de Bolsistas 
o relatório das atividades desenvolvidas no período de concessão da bolsa. 

Parágrafo único. Os relatórios de atividades deverão ser entregues no 6º e no 11º mês 
da bolsa, ou por ocasião da suspensão, da revogação ou do cancelamento da bolsa. 

 

Art. 21. O relatório de atividades do bolsista deverá conter:  

I. apresentação documentada das atividades pontuadas segundo quadro disponível no 
anexo I desta resolução, no período acompanhado e avaliado; 

II. cópia do Currículo Lattes do período acompanhado e avaliado; 
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III. avaliação do docente orientador, assinada, quanto ao desempenho do discente como 
bolsista. 

 

 

 

TÍTULO VII 

DO CANCELAMENTO E REVOGAÇÃO 

 

Art. 22. O cancelamento da bolsa ocorrerá nos seguintes casos: 

I. exclusão do discente do PPU; 

II. reprovação em disciplina; 

III. assumir vínculo empregatício com percepção de vencimentos; 

IV. prorrogação de prazo de conclusão ou finalização do curso; 

V. não realização ou abandono do estágio de docência no período de vigência da bolsa; 

VI. ausência de vínculo com atividades de um grupo de pesquisa associado ao PPU. 

 

§ 1º. Outros casos poderão resultar em cancelamento de acordo com regulamento ou 
edital de órgão concessor específico. 

§ 2º. A bolsa poderá ser cancelada a qualquer tempo por infringência desta Resolução, 
ficando o bolsista sujeito a penas estabelecidas pelo respectivo órgão concessor.  

 

Art. 23. Será revogada a concessão de bolsa nos seguintes casos: 

I. omissão da percepção de recursos de mais de um órgão concessor; 

II. prática de qualquer fraude pelo bolsista. 

 
 

Art. 24. Nos casos de cancelamento ou revogação da bolsa, será convocado o discente 
seguinte na lista classificatória do processo vigente, que atenda ao Artigo 10 desta Resolução. 

 

 

 

TÍTULO VIII 

DOS RECURSOS 

 

Art. 25. O pedido de reconsideração do resultado da concessão ou renovação de bolsas 
deverá ser interposto no prazo de um dia útil a partir da data de divulgação do respectivo edital de convocação. 

§ 1º.  O pedido de reconsideração deverá ser dirigido à Comissão de Seleção e 
Renovação de Bolsista, devendo estar devidamente fundamentado.  

§ 2º.  A Comissão Seleção e Renovação de Bolsista terá 3 dias úteis para se manifestar e 
a resposta estará à disposição do requerente nos autos do processo. 
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Art. 26. O pedido de recurso em razão do descumprimento do edital de concessão ou de 
renovação deverá ser interposto no prazo de um dia útil a partir da data de divulgação do resultado da concessão de 
bolsas. 

§ 1º.  O pedido de recurso deverá ser dirigido à Coordenação Geral do PPU por meio de 
requerimento protocolizado, devendo estar devidamente fundamentado e documentado. 

§ 2º.  A Coordenação Geral do PPU é última instância de apreciação dos pedidos de 
recurso em razão do descumprimento do edital de seleção de bolsista. 

 

 

TÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 27. Os casos omissos nesta resolução normativa serão resolvidos pela Coordenação 
Geral do PPU.  

 

Art. 28. A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
Resoluções 001/2012-PPU e 008/2013-PPU, e demais disposições contrárias.  

 

Dê-se ciência. 

Cumpra-se. 

 

 
 

Maringá, 27 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 

Profª Drª Karin Schwabe Meneguetti 
Coordenadora Geral PPU UEM/UEL 

 



ANEXO I - QUADRO DE PONTUAÇÃO DE ATIVIDADE DISCENTE 

 

Itens a serem pontuados pontuação No. 
vezes 

Em 
inglês 

Soma 
parcial 

Produção bibliográfica* 
* Os trabalhos publicados na língua inglesa terão um acréscimo de 20% 
Artigo completo publicado em periódico (A1 e A2), como primeiro autor 100    

Artigo completo publicado em periódico (A1 e A2) (não primeiro autor) 70    

Aceite de artigo completo publicado em periódico (A1 e A2), como primeiro autor 90    

Aceite de artigo completo publicado em periódico (A1 e A2) (não primeiro autor) 60    

Artigo completo publicado em periódico (A3 e A4), como primeiro autor 75    

Artigo completo publicado em periódico (A3 e A4) (não primeiro autor) 50    

Aceite de artigo completo publicado em periódico (A3 e A4), como primeiro autor 65    

Aceite de artigo completo publicado em periódico (A3 e A4) (não primeiro autor) 40    

Artigo completo publicado em periódico (B1 e B2), como primeiro autor 55    

Artigo completo publicado em periódico (B1 e B2) (não primeiro autor) 30    

Aceite de artigo completo publicado em periódico (B1 e B2), como primeiro autor 40    

Aceite de artigo completo publicado em periódico (B1 e B2) (não primeiro autor) 25    

Artigo completo publicado em periódico (B3 a B4), como primeiro autor 30    

Artigo completo publicado em periódico (B3 a B4) (não primeiro autor) 20    

Aceite de artigo completo publicado em periódico (B3 a B4), como primeiro autor 25    

Aceite de artigo completo publicado em periódico (B3 a B4) (não primeiro autor) 15    

Autoria ou organização de livro (com ISBN/ISSN e conselho editorial) 100    

Autoria de capítulo de livro (com ISBN/ISSN e conselho editorial), como primeiro autor 80    

Autoria de capítulo de livro (com ISBN/ISSN e conselho editorial) (não primeiro autor) 70    

Trabalho publicado em anais de evento nacional ou internacional (= ou > 5 págs.), como 
primeiro autor 

35 
  

 

Trabalho publicado em anais de evento nacional ou internacional (= ou > 5 págs.) (não 
primeiro autor) 

30 
  

 



Aceite de trabalho publicado em anais de evento nacional ou internacional (= ou > 5 págs.), 
como primeiro autor 

30 
  

 

Aceite de trabalho publicado em anais de evento nacional ou internacional (= ou > 5 págs.) 
(não primeiro autor) 

25 
  

 

Trabalho publicado em anais de evento regional/local (= ou > 5 págs.), como primeiro autor 25    

Trabalho publicado em anais de evento regional/local (= ou > 5 págs.) (não primeiro autor) – 
máx. 5 trab. 

20 
  

 

Aceite de trabalho publicado em anais de evento regional/local (= ou > 5 págs.), como primeiro 
autor 

20 
  

 

Aceite de trabalho publicado em anais de evento regional/local (= ou > 5 págs.) (não primeiro 
autor) – máx. 5 trab. 

15 
  

 

Resumo expandido publicado em anais de evento nacional ou internacional (< 5 págs.), como 
primeiro autor – máx. 3 trab. 

15 
  

 

Resumo expandido publicado em anais de evento nacional ou internacional (< 5 págs.) (não 
primeiro autor) – máx. 2 trab. 

10 
  

 

Aceite de resumo expandido publicado em anais de evento nacional ou internacional (< 5 
págs.), como primeiro autor – máx. 3 trab. 

10 
  

 

Aceite de resumo expandido publicado em anais de evento nacional ou internacional (< 5 
págs.) (não primeiro autor) – máx. 2 trab. 

05 
  

 

Resumo expandido publicado em anais de evento regional ou local (< 5 págs.), como primeiro 
autor – máx. 3 trab. 

10 
  

 

Resumo expandido publicado em anais de evento regional ou local (< 5 págs.) (não primeiro 
autor) – máx. 2 trab. 

07 
  

 

Aceite de resumo expandido publicado em anais de evento regional ou local (< 5 págs.), como 
primeiro autor – máx. 3 trab. 

07 
  

 

Aceite de resumo expandido publicado em anais de evento regional ou local (< 5 págs.) (não 
primeiro autor) – máx. 2 trab. 

05 
  

 

Tradução e resenhas (publicados em revista científica)  70    

Prefácio ou posfácio 40    

Texto autoral publicado em jornal (com tema vinculado à pesquisa) 20    



Produção técnica (em conformidade Produção Técnica - GT CAPES-2019) 

Apresentação de trabalho em evento internacional 20   

Apresentação de trabalho em evento nacional  10   

Apresentação de trabalho em evento regional/local – máx. 4 eventos 05   

Palestras ou oficinas em Instituições – máx. 3 palestras 05   

Organização de evento (vinculado ao PPU ou à pesquisa) 10   

Organização de congresso, colóquio ou similar internacional 50   

Organização de congresso, colóquio ou similar nacional 40   

Organização de congresso, colóquio ou similar regional e local 15   

Ministra curso de curta duração (relacionado com a pesquisa) 15   

Assessoria e consultoria técnica (relacionada com a pesquisa) 25   

Cartas, mapas ou similares (vinculado à pesquisa)  10   

Desenvolvimento de material didático (vinculado à pesquisa) 10   

Desenvolvimento de aplicativo ou software (vinculado à pesquisa) 35   

Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia (vinculado à pesquisa) 15   

Desenvolvimento de produto/técnica/artefato/maquete (vinculado à pesquisa) 15   

Redes sociais, websites e blogs (vinculado à pesquisa) 5   

Patente requerida 80   

Patente obtida 100   

Revisão de trabalho para periódico (por artigo) 25   

Revisão de trabalho para evento (por evento) 10   

Outras atividades 

Participação em projeto de pesquisa do orientador ou vinculado ao PPU – máx. 1 10   

Tutoria/assessoria de IC concluída (comprovada pelo orientador) 30   

Tutoria/assessoria de IC em andamento (apenas para renovação e comprovada pelo 
orientador) 

15  
 

Participação em outro tipo de projeto (não pesquisa) relacionado com a pesquisa  05   

Participação voluntária na disciplina de Estágio de Docência 15   

Participação em comissões do PPU – máx. 3 part. 10   

Participação em grupo de pesquisa Ativo CNPQ 05   



Participação em bancas de trabalho de conclusão TFGs/TCCs – máx. 5 part. 05   

Participação como monitores ou coordenadores de sessão em EAIC UEM-UEL – máx. 3 part. 05   

Magistério superior na área de do programa e em áreas afins em concomitância com o curso  10   

Atividades pontuadas somente por discentes ingressantes 

Projeto PIBIC concluído 30   

Projeto PIC concluído 20   

Participação em projeto de pesquisa – máx. 3 projetos 05   

Magistério superior na área de do programa e em áreas afins – por ano com máx. de 5 anos 15   

Monitoria acadêmica – máx. 3 disciplinas 05   

 

Pontuação total  

 

Documentos auxiliares: 

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/10062019-producao-tecnica-pdf 

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/10062019-qualis-artistico-classificacao-de-eventos-pdf 

 

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/10062019-producao-tecnica-pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/10062019-qualis-artistico-classificacao-de-eventos-pdf

