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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal do Norte de Minas Gerais
 

OFÍCIO CIRCULAR Nº. 10/2020 - PROPPI/REI/IFNMG

Montes Claros, 26 de junho de 2020

 

Aos Senhores
Diretores Gerais do IFNMG
Diretores/Coordenadores de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Assunto: Implementação de Bolsas PBQS.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23414.001443/2020-11

 
 

Senhores Diretores-Gerais do IFNMG,

Senhores/Coordenadores de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação,

 

Informamos que após análise do atual contexto das a�vidades acadêmicas das
universidades que, via de regra, estão com seus trabalhos online e após solicitações de alguns servidores
contemplados nos editais do PBQS de 2020, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, o
Comitê de Crise do IFNMG e o Comitê Gestor do PBQS decidiram pela revisão do item dos Editais
Nº19/2020, Nº20/2020 e Nº31/2020 que trata da implementação das bolsas do PBQS que diz: "As bolsas
disponíveis neste edital serão implementadas após o encerramento do período de emergência em saúde
pública decorrente do corona vírus (COVID-19). Os bolsistas que não encaminharem a documentação
solicitada no prazo a ser estabelecido e publicado via (h�p://www.ifnmg.edu.br/editais-pesquisa) para
implementação da bolsa serão considerados desistentes do processo". Foi, então, decidido pela
implementação imediata e pagamento das bolsas do PBQS aos bolsistas contemplados pelos referidos
Editais.

Seguem as orientações que deverão ser cumpridas, conforme Regulamento do Programa,
conforme os Editais do PBQS e a atual situação de emergência de saúde pública:

1 - Preenchimento e encaminhamento dos documentos para implementação da bolsa do
PBQS deverá ocorrer até dia 05 de agosto de 2020.

1.1 - Os contemplados nos certames que não encaminharem a documentação até a
referida data serão considerados desistentes do Processo.

1.2 - Os documentos para implementação da bolsa são: Termo de Compromisso,
devidamente assinado e Declaração de Não-Acúmulo de bolsas, devidamente assinada. 

1.3 - Após assinar o Termo de Compromisso, o servidor pode/deve disponibilizá-lo em
bloco de assinatura para obtenção das devidas assinaturas. A obtenção dessas assinaturas é
de responsabilidade do servidor contemplado.

2 - Encaminhar à Proppi (servidores em exercício na Reitoria) ou à Diretoria/Coordenadoria
de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus (servidores em exercício nos Campi) do IFNMG a

http://www.ifnmg.edu.br/editais-pesquisa
http://www.ifnmg.edu.br/editais-pesquisa
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Declaração de Frequência mensal (Formulário SEI - Pesquisa: PBQS - Declaração de Frequência) para fins
de pagamento da bolsa (Anexo VI).

2.1 - Devem ser encaminhadas as Declarações de Frequência do início da vigência do edital
até o mês atual: Edital Nº19/2020 e Nº20/2020 - vigência a par�r de março; Edital Nº31/2020 - vigência
a par�r de maio.

2.2 - A par�r disso, as Declarações de Frequência devem ser encaminhadas,
mensalmente,  via SEI, conforme item 2 acima.

2.3 - Após obter a assinatura do orientador na Declaração de Frequência, o bolsista
deverá inseri-la no SEI e assiná-la. Devido à situação de emergência de saúde pública, a assinatura do
orientador poderá ser digital/digitalizada/virtual.

3 - Os documentos referidos neste O�cio Circular encontram-se como formulários no SEI.

4 - Os documentos para implementação e pagamento das bolsas devem ser encaminhados
via SEI pelo mesmo processo em que o servidor se inscreveu para concorrer à bolsa do PBQS.

5 - Após a vigência da bolsa, o bolsista terá até 30 (trinta) dias para a entrega das
Declarações de Frequência, que por ventura não tenham sido entregues, para fins de pagamento da
bolsa. Sob pena de não mais fazer jus ao recebimento desta.

6 -  O bolsista que não entregar mais de 03 (três) Declarações de Frequência consecu�vas,
terá sua bolsa cancelada.

7 - O servidor que, por ventura, ainda con�nua com a�vidades acadêmicas suspensas e
que não consiga a Declaração de Frequência do orientador, conforme solicitam o Regulamento e os
Editais, deverá formalizar a situação junto à Proppi para que não seja necessário a aplicação do
§3º, Ar�go 11 do Regulamento (O bolsista que não entregar mais de 03 (três) Declarações de Frequência
consecu�vas, terá sua bolsa cancelada).

7.1 - Mesmo o servidor que, por ventura, ainda con�nua com a�vidades acadêmicas
suspensas, deverá encaminhar os documentos para implementação da bolsa, como solicitado pelo item
1.

 

 

 

  

  

Atenciosamente,

 

assinado eletronicamente

Prof. Rogério Mendes Murta
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

 

Documento assinado eletronicamente por Rogerio Mendes Murta, Pró-Reitor(a) de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação, em 01/07/2020, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0611434 e
o código CRC 86D3E253.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Rua Professor Monteiro Fonseca, nº. 216, - Bairro Vila Brasília, (038) 3218-7300 

CEP 39400-149 Montes Claros/MG  - h�p://www.ifnmg.edu.br 

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23414.001443/2020-11 SEI nº 0611434


