
Programa de Auxílio à Pós-graduação (PAPG)

Com a finalidade de fomentar o desempenho acadêmico dos alunos de pós-graduação stricto sensu
da UNIPAMPA, a Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação, e Inovação (PROPPI) concede auxílio
financeiro aos discentes, nos níveis de mestrado e doutorado.

Perguntas frequentes:
1. Qual a chamada vigente e o prazo de concessão?
A chamada interna PROPPI nº 3/2021 - PAPG é a chamada vigente. Os benefícios iniciaram em 01
de agosto de 2021 e o término será em 31 de julho de 2023.

2. Qual a duração do auxílio? E qual o valor?
A critério do curso, o auxílio para mestrado poderá ter até 24 cotas (tempo de duração da chamada
interna). Devendo ser observado que o discente de mestrado deve ter no máximo 24 meses de
bolsas/auxílios no curso, no valor mensal de R$ 850,00, e o discente de doutorado, no máximo 48
cotas, com valor mensal de R$ 1.000,00. As particularidades de cada curso podem ser
acrescentadas, desde que não infrinjam as regras estabelecidas na chamada em vigor.

3. Como deve ser feita a inclusão do beneficiário?
Através de processo no SEI (o mesmo já utilizado nas demais inclusões da chamada), acrescentar:
- PROPPI PAPG - Anexo II: Cadastro novo beneficiário (Formulário)
- PROPPI PAPG - Anexo III: Termo de Compromisso
- Ofício solicitando a inclusão

4. Quando a cota deve ser cancelada: na data da defesa ou após o período para ajustes
concedido?
Na chamada, a condição é a titulação. A critério das normativas do PPG, poderá ser considerada a
titulação após o período de ajustes.

5. Como deve ser feita a exclusão do beneficiário?
Através de processo no SEI (o mesmo já utilizado nas demais inclusões da chamada), acrescentar:
- PROPPI PAPG - Anexo V: Relatório Final
- Ofício solicitando o cancelamento

6. Até que dia o PPG poderá encaminhar inclusões, exclusões e alterações de dados de
beneficiários?
Entre os dias 1 e 10 de cada mês. Deverá ser utilizado o processo original de inclusão dos
beneficiários desta chamada.

7. Quais os relatórios de envio obrigatório?
A cada seis meses deve ser encaminhado o relatório de atividades, via SEI, pelo processo de
inclusão do discente. O documento PROPPI PAPG Anexo IV - Relatório Semestral deverá ser
anexado, e elaborado para cada beneficiário, com a avaliação que compreenda os seguintes prazos:
- de 01/agosto/2021 até 31/janeiro/2022
- de 01/fevereiro/2022 até 31/julho/2022
- de 01/agosto/2022 até 31/janeiro/2023
- de 01/fevereiro/2023 até 31/julho/2023

8. Se for contemplada toda a lista de discentes classificados para a chamada vigente, como o
PPG deve proceder?



O PPG deverá abrir novo processo de seleção e encaminhar a nova lista para a PROPPI.

9. Se o discente desistir do curso, o que acontece?
Ele deverá devolver os benefícios recebidos até então. A Coordenação do curso, após análise da
comissão de bolsas, deverá encaminhar Ofício solicitando o desligamento e a GRU para encaminhar
ao discente.

10. Se a discente for gestante/parturiente/lactante, tem direito ao auxílio PAPG?
Sim. Ela deverá encaminhar o pedido à Coordenação do Curso e a Comissão de bolsas concederá
até 4 meses de prorrogação. A coordenação deverá encaminhar à PROPPI, via processo de inclusão
da discente no SEI, os documentos comprobatórios de gestação e/ou nascimento e ofício contendo o
período de início e fim da concessão.


