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O presente regulamento estabelecido pela Comissão de Bolsas e Taxas do 

Mestrado em Odontologia está pautado nas determinações da Portaria no 181 de 18 de 

dezembro de 2012, da CAPES, que regulamenta o Programa de Suporte à Pós- 

Graduação de Instituições de Ensino Particulares (PROSUP). O referido programa tem 

por objetivo apoiar discentes de programas de pós-graduação stricto sensu oferecidos por 

Instituições Particulares de Ensino Superior, contribuindo para a formação e manutenção  



de padrões de excelência e eficiência na formação de recursos humanos de alto nível, 

imprescindíveis ao desenvolvimento do País. 

A referida Comissão de Bolsas e Taxas tem o objetivo de determinar os critérios 

para atribuição e manutenção de bolsas e taxas CAPES/PROSUP aos alunos de pós-

graduação matriculados no Mestrado em Odontologia da Universidade do Oeste Paulista 

(UNOESTE), bem como controlar as atividades por parte dos alunos, exigidas para a 

manutenção das bolsas e taxas CAPES/PROSUP.  

Critérios para atribuição de bolsas e taxas CAPES/PROSUP (quando disponíveis) 
1. Classificação no processo de seleção, sendo que o critério de desempate será a nota 

obtida no currículo; caso persista o empate, será considerada a nota da minuta do 

projeto de pesquisa; 

2. Deve-se cumprir com os critérios de manutenção para bolsas e taxas CAPES/

PROSUP;  

3. Estar matriculado e cursar todas as disciplinas obrigatórias oferecidas no semestre; 

4. Realizar a candidatura ao processo seletivo de Bolsas e Taxas CAPES/PROSUP, na 
data definida pela Comissão de Bolsas e Taxas.  

Critérios impeditivos para a atribuição de bolsas e taxas CAPES/PROSUP 

1. O aluno não pode ser funcionário da instituição;  

2. Para os bolsistas CAPES/PROSUP, há a exigência de dedicação integral durante os 

meses da vigência da bolsa, não podendo o exercício profissional remunerado ou não-

remunerado.  

3. Para taxistas CAPES/PROSUP, há a exigência de dedicação mínima de 10 horas 
semanais, além das horas mensais obrigatórias de dedicação ao curso.  

Critérios para manutenção de bolsas e taxas CAPES/PROSUP durante o período da 
sua vigência  
1. Aproveitamento nas disciplinas cursadas, obtendo conceitos A ou B;  

2. Deve ter 100% de presença nas disciplinas e atividades do curso; ausências devem ser 

justificadas e serão analisadas pela presente comissão;  



3. Deve participar como autor de trabalho científico em congresso científico específico na 

área de Odontologia, externa a instituição, como sugestões: Reunião Anual da SBPqO  

e/ou IADR;  

4. Cumprir com as atividades designadas pelo orientador e/ou comissão de bolsas e  

taxas;  

5. Assumir, ao mínimo, uma colaboração de projeto de iniciação científica com aluno de 

graduação, devendo realizar as atividades sugeridas e sob supervisão do orientador;  

6. Envio de pedido de bolsa de Mestrado para agência de fomento à pesquisa externa à 

instituição em até 6 meses do início do curso para os bolsistas no primeiro ano do 

curso; 

7. Deve ter, no mínimo, um artigo enviado para publicação no primeiro ano do programa,  

sendo que a revista científica escolhida deve ter um Qualis A4 ou superior, com 

coautoria do orientado do curso; 

8. Elaborar relatório constando as atividades e apresentar cópia dos certificados/

documentos que as comprovem, de acordo com as datas definidas pela Comissão de 

Bolsas e Taxas e com a anuência do orientador; caso os critérios de manutenção 

estabelecidos pela Comissão de Bolsas e Taxas não sejam cumpridos, o aluno poderá 

ter o benefício suspenso;  

9. As bolsas e taxas CAPES/PROSUP terão duração de até 12 meses, podendo ser 

renovadas por um período de até 12 meses para os alunos do primeiro ano do curso, 

conforme disponibilidade em edital específico e determinação da Comissão de Bolsas e 

Taxas. 

Critérios para atribuição de bolsas e taxas CAPES/PROSUP para alunos 
matriculados no segundo ano do curso (quando disponíveis) 
1. Deve-se cumprir com os critérios de manutenção para bolsas e taxas CAPES/

PROSUP;  

2. Estar matriculado e cursar todas as disciplinas obrigatórias oferecidas no semestre; 

3. Realizar a candidatura ao processo seletivo de Bolsas e Taxas, na data definida pela    

Comissão de Bolsas e Taxas. 

4. O aluno não pode ser funcionário da instituição;  



5. Para os bolsistas CAPES/PROSUP, há a exigência de dedicação integral durante os 

meses da vigência da bolsa, não podendo o exercício profissional remunerado ou não-

remunerado;  

6. Para taxistas CAPES/PROSUP, há a exigência de dedicação mínima de 10 horas 

semanais, além das horas mensais obrigatórias de dedicação ao curso; 

7. Para a classificação dos candidatos serão considerados os seguintes itens de seu 

currículo após o início do curso:  

A) trabalhos publicados ou aceitos para publicação (A1-10/ A2-8,5/ B1-7/ B2-5/ B3-3 

pontos por trabalho);  

B) trabalhos enviados para publicação (1 ponto por trabalho para revista de impacto 

internacional; 0,5 ponto por trabalho para revista de impacto nacional);  

C) envio do projeto de pesquisa para bolsa de Mestrado em agência de fomento à 

pesquisa externa à instituição (1 ponto);  

D) apresentação de trabalhos como autor principal em congressos externos à instituição 

(1 ponto para internacional e 0,5 ponto para nacional por trabalho apresentado, 

limitado a três trabalhos no ano); 

E) colaboração em projetos de pesquisa de iniciação científica (0,5 ponto por projeto 

limitado a quatro projetos no ano). 

§1- Caso haja empate entre candidatos à bolsas e taxas CAPES/PROSUP, o número de 

artigos aceitos para a publicação e/ou publicados serão o primeiro critério, considerando-

se o Qualis da revista na qual o trabalho foi aceito. Dessa forma, artigos aceitos e/ou 

publicados em revista com Qualis A1 são considerados superiores àqueles aceitos e/ou 

publicados em periódicos A2 e assim, sucessivamente, até o Qualis B3. Caso o empate 

persista, considerar-se-á o número de artigos enviados para a publicação, de acordo com 

o Qualis do periódico, sendo A1=10, A2=8,5, B1=7,0, B2=5,0, B3=3,0, B4=1,5 e B5=0,5. 

Caso ainda persista o empate, considerar-se-á o número de trabalhos apresentados em 

congressos internacionais e nacionais, com a seguinte pontuação: congresso 

internacional=1,0 e nacional=0,5.  



 

§2- Aspectos pertinentes à comissão que não estejam relacionados acima serão 

discutidos pela comissão de bolsas e taxas. 


