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NORMAS PARA CONCESSÃO DE BOLSAS - CAPES/CNPq 
 
 
Todos os pedidos de concessão de bolsas serão analisados pela Comissão de 
Coordenação do Programa Nutrição em Saúde Pública.  
 
Para a concessão da bolsa, o(a) pós-graduando(a) deverá atender às normas 
estabelecidas pelas agências financiadoras (CAPES E CNPq) e as normas da CCP. 
 
 
Documentação para solicitação de bolsa (mestrado ou doutorado) 
 

 Currículo Lattes atualizado do candidato; 
 

 Formulário de inscrição, com comprovantes de publicações, de participações 
em eventos científicos e em projetos de pesquisa, ou outros, de acordo com o 
formulário de inscrição; 

 

 Formulário para cadastramento de bolsistas Capes; 
 

 Termo de compromisso Capes; 
 

 Ficha do aluno (Janus)  
 

 Declaração acerca de atividade remunerada (ou ausência) 
 

 Não serão aceitos documentos, após o prazo estabelecido. 
 

 
Critérios para classificação 
 

1. A pontuação será atribuída segundo tabela anexa. 
 

2. Em caso de empate, o desempate será realizado pela pontuação mais 
elevada obtida nos seguintes itens, sequencialmente, da ficha de avaliação: 
periódicos, livros, capítulos de livros, eventos científicos, dissertação 
defendida e iniciação científica ou apoio técnico à pesquisa. 
 

3. Se houver persistência do empate, terá preferência o aluno com a menor 
idade. 
 

Obs.: Candidatos com pontuação total igual a 0 (zero) no momento em que ocorrer a 
indicação, não serão contemplados com bolsa.  

 NOTA: Pedidos de recurso, quanto à classificação, poderão ser efetuados 
até 48 h, após a divulgação dos resultados. Nesta etapa, não poderão ser 
anexados novos documentos, exceto se solicitados pela comissão de bolsas. 

 
 



 Documentação após indicação para bolsa  
 

1. Comprovante de afastamento, sem remuneração*, ou de demissão, para os 
candidatos com vínculo empregatício. Essa comprovação poderá ser 
entregue posteriormente, até a data da efetivação da indicação. 

 
2. Termo de compromisso (declaração de que não exerce atividade 

remunerada), assinado pelo candidato e orientador. 
 

3. Comprovante de residência na região metropolitana de São Paulo. 
 
NOTA: Para funcionário público, será exigida a publicação de seu afastamento no 
Diário Oficial pertinente.  
 
 
Direitos do bolsista
 

1. Receber, após o início da vigência da bolsa, complementação financeira, 
proveniente de outras fontes, desde que relacionadas à formação acadêmica, 
autorizada pelo orientador e comunicada à Comissão de Bolsas (Portaria 
conjunta CAPES/CNPq nº 1, 15 de julho de 2010). 
 

2. Desenvolver atividades didáticas por meio do Programa de Aperfeiçoamento 
de Ensino (PAE) da Universidade de São Paulo, quando bolsista CNPq e 
Capes. 

 
 

NOTA: É vedada a acumulação de bolsa, proveniente de agências de fomento, 
públicas ou privadas. 

 
 
Deveres do bolsista 

 
1. Dedicar-se, integralmente, às atividades acadêmicas e de pesquisa do 

Programa.  
 
2. Não receber remuneração proveniente de vínculo empregatício ou funcional 

na outorga da bolsa e durante sua vigência.  
 

3. Desenvolver atividades didáticas - Programa de Aperfeiçoamento de Ensino – 
PAE, quando bolsista da CAPES nível Doutorado, por 1 semestre. 
 
 

4. O bolsista não poderá se ausentar de São Paulo (SP), exceto para cursar 
disciplinas, realizar pesquisa de campo ou estágio de pesquisa, por período 
superior a seis meses (mestrandos) e 12 meses (doutorandos). O pedido 
deverá ser entregue no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes da data 
prevista para afastamento, incluindo justificativa endossada pelo orientador e 
autorizada pela Comissão de Bolsas. 

 
5. Comunicar, imediatamente, à Comissão de Bolsas, caso venha a adquirir 

vínculo empregatício, durante a vigência da bolsa. Nesse caso, haverá o 
cancelamento da mesma. 
 



 

6. Apresentar desempenho acadêmico satisfatório e compatível com a 
programação de suas atividades previamente estabelecidas com a CCP e o 
orientador, descrito em relatório anual com parecer do orientador. 
 
Nota: O não cumprimento dos itens acima, ou a não apresentação do relatório 
anual de desempenho implicará no cancelamento da bolsa.  
 
 

Disposições gerais 

1. A lista dos candidatos às bolsas será publicada no site do PPGNSP. A 
secretaria manterá uma cópia da lista para consulta in loco. 
 

2. A lista dos candidatos às bolsas do PPGNSP será atualizada 
semestralmente. 
 

3. As inclusões de novos documentos relativos aos critérios “Comunicações em 
eventos científicos (âmbito nacional e internacional)”, de atualização 
semestral; “Artigos publicados ou aceitos em periódicos” e “Livros e/ou 
capítulos de livros publicados na área”, de atualização trimestral, deverão ser 
realizadas em período previamente divulgado pela CCP.   
 

4. Alunos de doutorado cuja matrícula no programa seja permitida a qualquer 
tempo, quando matriculados após o processo seletivo de bolsa, poderão se 
candidatar à bolsa no prazo de até 30 dias após seu ingresso no Doutorado. 
 

5. A bolsista gestante terá direito à licença maternidade nos termos da resolução 
RN-017/2006 do CNPQ e da Resolução 248/2011 da CAPES. 
 

6. Na contagem do tempo serão contabilizadas as mensalidades recebidas de 
outras agências, para a mesma finalidade.  
 
 

NORMAS PARA RENOVAÇÃO DE BOLSAS - CAPES E CNPq 
 
A solicitação deverá ser realizada no período estabelecido pela Comissão de Bolsas, 
incluindo carta de mérito do(a) orientador(a). Período e documentação necessária 
serão divulgados no site ou enviados para o endereço eletrônico cadastrado na pós-
graduação. 
 
 
Disposições gerais 
 

1. Não serão concedidas renovações, além do prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) meses para mestrado, e 48 (quarenta e oito) meses para o doutorado.  

 
2. Os pedidos de renovação, que contemplarem os requisitos, terão prioridade 

sobre as solicitações de novos candidatos.  
 

3. A Comissão de Bolsa poderá solicitar, a bolsistas e orientadores, a qualquer 
tempo, informações complementares. 
 

4. Os alunos que apresentarem desempenho acadêmico insatisfatório (medido 
por: reprovação em disciplina, no Exame de Qualificação, parecer negativo 



 

sobre o relatório de renovação, ou não apresentação do relatório para 
renovação de bolsas) terão suas bolsas canceladas. 
 

5. O relatório de atividades é anual, e a data de entrega é fixada pela CCP. A 
CCP recomenda que o aluno apresente, em seu primeiro relatório de 
atividades, o comprovante de solicitação de bolsa à agência de fomento 
FAPESP. Caso o comprovante não seja apresentado, o aluno deverá 
apresentar uma justificativa. 

 
6. O aluno bolsista deverá preencher e entregar o relatório de atividades, 

assinado também por seu orientador, no momento do depósito da versão final 
para a defesa. O descumprimento dessa exigência implicará no impedimento 
de novas indicações a bolsa de alunos pelo(a) mesmo(a) orientador(a). 
 
 
 
 

NOTA: Casos excepcionais ou não contemplados nesta normatização serão 
analisados pela CCP. 
 
Esta norma passa a vigorar a partir da data de sua publicação e substitui versões 
publicadas anteriormente.  
Normas e critérios das agências financiadoras CAPES e CNPq podem ser 
encontradas nos sites: http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/proex e 
www.cnpq.br  
 

São Paulo, 17 de outubro de 2018. 
 
 
Comissão de Coordenação do Programa Nutrição em Saúde Pública 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 

 

TABELA DE PONTUAÇÃO  

(pontos a serem preenchidos pelo avaliador) 

Estudante: _________________________________________________________ 

1. PRODUÇÃO CIENTÍFICA PONTOS  

Artigos publicados ou aceitos para publicação em periódicos*   

Estrato A1 ou A2 
1º autor 

30 

+ 25% 
 

Estrato B1 

1º autor 

20 

+ 25% 
 

Estrato B2 ou B3 
1º autor 

10 

+ 20% 
 

Estrato B4, B5 ou C 
1º autor 

05 

+ 20% 
 

Artigos submetidos sob revisão de parecerista 02  

Livro autoral publicado na área   

Com ISBN 20  

Capítulo de livro publicados na área (máximo 2 capítulos/livro)   

Com ISBN 08  

Organização de livros na área   

Com ISBN 08  

*Para periódicos classificados no sistema Webqualis em Saúde Coletiva.  
Obs.: Publicações técnicas, como Guias e Manuais (com ISBN), serão incluídas como livros ou capítulos. 

   

2. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS INTERNACIONAIS   

Comunicação oral em eventos científicos (máximo 5) 05  

Pôster em eventos científicos (máximo 5) 03  

Organização de evento científico (máximo 3) 03  

Trabalhos completos publicados em anais de congresso (≥ 3 páginas) (Máximo 5) 03  

   

3. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS NACIONAIS   

Comunicação oral em eventos científicos (máximo 5) 04  

Pôster em eventos científicos (máximo 5) 02  

Organização de evento científico (máximo 5) 02  

Trabalhos completos publicados em anais de congresso (≥ 3 páginas) (máximo 5) 02  

   

4. PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE PESQUISA**    

Iniciação Científica (de programas institucionais com ou sem bolsa), Bolsista de 

Apoio Técnico, ou atividade equivalente (duração mínima de 1 ano) 
10  

Outra participação em pesquisa em projetos não pontuados em outra categoria e sem 

vínculo com seu projeto atual - coleta de dados, análise de dados, estágios de pesquisa 

– com duração mínima de 6 meses (máximo 2) 

 

02 
 

** “Aprender com Cultura e Extensão” e “Ensinar com Pesquisa” são equivalentes a IC. Comprovar por 

Declaração Institucional - Constando tipo de estágio, nome do orientador, título do projeto, agência 

financiadora e vigência. 

 

5. PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE EXTENSÃO   

Projetos de extensão certificados pela Instituição de origem (≥ 1 ano) 03  

Projetos de extensão certificados pela Instituição de origem, com duração mínima de 3 02  



 

meses (< 1 ano) 

   

6. PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE ENSINO   

Monitoria certificada pela Instituição de origem 02  

Docência no Ensino Superior com ou sem vínculo empregatício (máximo 3 anos) 02/semestre  

   

7. FORMAÇÃO PROFISSIONAL (máximo 10 pontos)   

Curso de Residência ou Aprimoramento concluído 03  

Curso de Especialização concluído (≥ 360 horas) 02  

   

8. INSERÇÃO NO PROGRAMA   

Aprovação no exame de qualificação   03  

Submissão de projeto de pesquisa do candidato para agência de fomento – no curso 

atual 
02  

Conclusão dos créditos necessários para defesa de tese/dissertação 03  

Dissertação defendida 10  

Inserção em comissões institucionais da USP como Representante Discente e/ou 

membro da Associação de Pós-Graduandos (APG) eleito por pares – no curso atual 
01/gestão  

Participação em atividades realizadas pela FSP no curso atual – seminários, 

palestras, workshops, oficinas científicas, eventos FSP (DMA, SMAM). Inclui 

somente atividades que oferecem certificado emitido pela Instituição. (máximo 

4) 

0,5  

 

 TOTAL DE PONTOS: 

___________ 

 

 

→ Contemplados com bolsas que tenham vínculo empregatício devem comprovar 

afastamento do local de trabalho ou alunos com bolsa CAPES que começarem a 
trabalhar devem comunicar imediatamente a Comissão de Coordenação do Programa, 
que avaliará a manutenção da bolsa, segundo critério estabelecidos pela mesma. 
 

 
 


