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Prezados Alunos e Professores, 
 
Seguem alguns esclarecimentos sobre a prorrogação de prazos e de vigência 
de bolsas de estudos, devido as últimas portarias da Universidade e da CAPES, 
em razão do período de excepcionalidade causado pela pandemia de 
coronavírus. 
 
1- Todos os prazos normatizados nas Normas vigentes do PPGO (e.g., período 
para realização da Qualificação, período para defesa) foram flexibilizados em 6 
meses; 
 
2- Todos os alunos com bolsas CAPES ou CNPq tiveram suas solicitações iniciais 
de prorrogação de vigência das bolsas estendidas ao período máximo permitido 
pela respectiva agência, ou seja, 3 e 2 meses para CAPES e CNPq, 
respectivamente. 
 
Entretanto, a novo período adicional de 3 meses, autorizado pela CAPES para 
prorrogação de vigência de bolsas de estudo, impactará no funcionamento das 
atividades do PPGO. 
 
Com isso, a Coordenação informa que a solicitação para nova prorrogação do 
prazo de bolsas de Mestrado e Doutorado (CAPES) deverá seguir os 
procedimentos abaixo: 
 
1- Alunos de Mestrado: encaminhamento do formulário (em anexo) preenchido. 
2- Alunos de Doutorado: encaminhamento do formulário (em anexo) preenchido; 
do comprovante de publicação do primeiro artigo relacionado a Tese (link da 
publicação, capa do artigo etc.) e do documento/draft (arquivo .docx, .pdf etc) do 
segundo artigo relacionado a Tese. 
 
A documentação para avaliação da solicitação de prorrogação adicional 
deverá ser encaminhada para os e-mails da Coordenação e da Secretaria 
pelos Orientadores, com antecedência de 3 meses da data de término da 
vigência da bolsa do aluno. 
 
Qualquer eventual dúvida, estamos à disposição nos e-mails da Coordenação e 
Secretaria. 
 

Atenciosamente, 

Coordenação do PPGO 

 

Rio Grande, 16 de setembro de 2020 
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FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO PARA 

PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE CONCESSÃO DE BOLSA 

 

 

Dados Gerais do Discente 

Nome: _________________________________________________________________ 

Data da solicitação: _____/_______/_______. 

Nº. de matrícula: ____________ 

Prazo solicitado: ____________ 

Data de previsão da defesa da Dissertação/Tese: _____/_____  

Nome do(a) Orientador(a): _________________________________________________ 

Assinatura do(a) Orientador(a): _____________________________________________ 

 

 

 Considerando a decisão publicada na Portaria Capes n. 121, de 19 de agosto de 

2020, que altera a Portaria Capes n. 55, de 29 de abril de 2020, o(a) bolsista abaixo 

assinado, juntamente com seu(sua) orientador(a), solicita a prorrogação excepcional da 

bolsa de mestrado/doutorado por mais 3 meses, além daqueles 3 que já haviam sido 

concedidos, o que representa uma prorrogação total de 6 meses na concessão da bolsa.  

O(a) solicitante entende que tal prorrogação só se aplica nos casos em que a atual 

situação de pandemia tenha afetado o desenvolvimento das atividades acadêmicas 

do(a) bolsista e, nesse sentido, apresenta, abaixo, a justificativa e o detalhamento de 

todas as atividades que foram prejudicadas e/ou não puderam ser realizadas no período da 

pandemia: 

 

1. Justificativa (síntese dos motivos/argumentos que fundamentam o pedido de 

prorrogação excepcional: 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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2. Detalhamento das atividades/etapas da pesquisa que foram prejudicadas pela 

situação de pandemia: 

 

Atividade/etapa da 

pesquisa que foi 

prejudicada 

Fator(es) limitantes 

ou impeditivos 

para o 

desenvolvimento 

desta 

atividade/etapa da 

pesquisa 

Detalhamento do 

que ainda precisa 

ser feito e do 

planejamento para 

dar conta dessa 

atividade/etapa 

Previsão de 

realização e 

conclusão dessa 

atividade/etapa da 

pesquisa 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

Rio Grande, ______/______/______. 

 

 

 

Assinatura do(a) Bolsista: ___________________________________________ 

 

 

Assinatura do(a) Orientador(a): _______________________________________ 

 

 

Homologação do Colegiado ________________________________ Data: ___/___/___. 


