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INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2016 

PPGCA/CAV/UDESC 
(Revoga a Instrução Normativa 01/2014 PPGCA/CAV/UDESC, de 16/06/2014) 

 
Dispõem sobre as regras para acúmulo 
de bolsa e vínculo empregatício junto ao 
Programa de Pós Graduação em Ciência 
Animal do CAV/UDESC. 

 
1. O acúmulo de bolsa CAPES/CNPQ, simultaneamente ao vínculo empregatício deverá seguir a 

Portaria Conjunta nº1 CAPES/CNPQ, publicada no D.O da União em 16 de julho de 2010. 
2. Os alunos bolsitas que almejem o acúmulo de bolsa e vínculo empregatício devem enviar ao 

Colegiado do PPGCA, no prazo máximo de 30 dias a contar da data de contratação (início do vínculo 
empregatício) os seguintes documentos: 

a. Ofício do orientador solicitando autorização para o aluno estabelecer vínculo empregatício, 
indicando sua concordância com o vínculo simultâneo à bolsa. 

b. Cronograma detalhado de execução da dissertação ou tese, com anuência do orientador, com 
justificativa da importância do vínculo empregatício para a formação do aluno. 

c. Declaração emitida pelo setor de Recursos Humanos da Instituição Empregadora, devendo constar a 
área de atuação (Disciplinas Ministradas) e o número de horas semanais de vínculo, que não poderá 
exceder 12 horas semanais. 

3. Somente poderão acumular bolsa CAPES/CNPQ com vínculo empregatício se o vínculo for de 
Atividade de Docência em Instituição de Ensino, exclusivamente na área de concentração do Pós 
Graduando.  

4. O Pós Graduando deverá renovar a autorização para manter bolsa e vínculo empregatício a cada 
semestre letivo, para isso deve enviar ao colegiado de curso todos os documentos previstos nesta instrução 
normativa no prazo máximo de 30 dias após o início de cada semestre letivo.  

5. A solicitação de acúmulo de bolsa e vínculo empregatício será homologada pelo colegiado do 
PPGCA que deverá manifestar-se tendo como critérios o rendimento do aluno e a viabilidade de defender 
sua dissertação ou tese dentro dos prazos estipulados pelo programa. Devendo, posteriormente, ser 
registrada no Cadastro Discente da CAPES. 

6. Os alunos que tiverem vínculo empregatício não poderão ter bolsa implementada, exceto nos 
casos de renovações anuais de bolsas. O aluno que tiver qualquer outra modalidade de vínculo empregatício, 
independente da carga horária semanal, não poderá acumular bolsa com o vínculo empregatício. 

7. No caso de comprovado desrespeito às condições estabelecidas nesta instrução normativa, a 
Coordenação do PPGCA/CAV/UDESC comunicará a agência de Fomento sobre a situação irregular do 
bolsista. Neste caso a bolsa será suspensa e o bolsista deverá devolver a Agência de Fomento os valores 
recebidos indevidamente, corrigidos conforme legislação vigente. 

8. A concessão prevista nesta Instrução Normativa não exime o bolsista de cumprir com suas 
obrigações junto ao PPGCA e à agência de fomento concedente da bolsa, inclusive quanto ao prazo de 
vigência da bolsa. 

9. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
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