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RESOLUÇÃO Nº 76, DE 25 DE AGOSTO DE 2016.

O  COLEGIADO  DE  CURSO  DO  CURSO  DE  MESTRADO  EM 

BIOLOGIA  ANIMAL, do  Centro  de  Ciências  Biológicas  e  da  Saúde,  da  Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Estabelecer as prioridades do PPGBA para o uso do recurso do PROAP 

(Programa de Apoio a Pós-Graduação da Capes), em conformidade com a Portaria CAPES no 

156, de 28 de novembro de 2014:

I  -  atividades  vinculadas  ao  funcionamento  do  curso,  tais  como  disciplinas 

obrigatórias e optativas, exame de qualificação e processo de seleção do PPGBA;

II - atividades de coleta de dados previstas nos projetos de dissertação de mestrado, 

de acordo com Art. 7o, da Portaria nº 156/2014/Capes.  Atividades não previstas ou alterações 

no projeto deverão ser justificadas pelo orientador e submetidas à Coordenação do PPGBA; 

III - participação em curso ou disciplina em outro PPG, conforme Art. 7o, inciso II, 

alínea “k”, da Portaria nº 156/2014/Capes;

IV - participação em evento científico com apresentação de trabalhos, de acordo 

com Art. 7º, da Portaria 156/2014/Capes.

Art. 2º Estabelecer valor máximo anual por aluno.

§1º O discente poderá solicitar junto ao PPGBA, recursos do PROAP, em até R$ 

500,00 (quinhentos reais) para gastos anuais de acordo com os itens mencionados no artigo 

anterior.  A previsão de uso do recurso do PROAP deverá ser semestral ou anual, devendo 

ser encaminhada à secretaria do PPGBA na primeira semana de cada semestre letivo pelo 

orientador.

§2º  O descumprimento  do prazo para  encaminhamento  da previsão/solicitação 

implicará no remanejamento do recurso para uso conforme as prioridades estabelecidas pelo 

PPGBA.

§3º O discente do segundo ano do curso poderá pleitear a utilização de recurso do 
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PROAP para participação de evento científico, conforme Art. 1o, inciso IV, desde que tenha 

ao menos uma publicação (ou o aceite oficial) de artigo enquanto discente do PPGBA. A 

publicação deverá estar classificada no estrato B5 ou superior, do sistema de classificação de 

periódicos Qualis vigente, área de avaliação Biodiversidade da Capes.

§4º Excepcionalmente discentes que já usufruíram do montante estabelecido no 

caput deste artigo poderão pleitear novos recursos mediante apreciação do Colegiado, desde 

que haja recurso disponível.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revoga-se a Resolução nº 52, de 16 de setembro de 2014.

                                                                        

VANDA LÚCIA FERREIRA,
Presidente.
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