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AVISO – PRORROGAÇÃO DE BOLSAS PARA MESTRANDOS E DOUTORANDOS 

 

 

 O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG, seguindo 

determinação do Colegiado do PPGD, em reunião ocorrida em 02/09/2020, vem apresentar o 

seguinte Comunicado à Comunidade Discente.  

 Após analisar a legislação aplicada à prorrogação excepcional de Bolsas, entendeu que 

a dilação de bolsas em virtude da epidemia de COVID-19 e da adoção do Regime Emergencial 

Remoto, não poderá ser automática. 

 O bolsista interessado em prorrogar sua bolsa deverá encaminhar pedido ao Colegiado, 

com a indicação dos motivos pelos quais necessita da prorrogação. 

 Cabe salientar que as circunstâncias aptas a dar ensejo à prorrogação estão dispostas 

no art. 4º da Portaria n. 55/2020 da CAPES (atualizada pela Portaria n. 121/2020), abaixo 

reproduzido: 

 

Art. 4º São circunstâncias aptas a dar ensejo à prorrogação autorizada por esta Portaria: 

I - o cancelamento ou o adiamento de atividades presenciais necessárias ao desenvolvimento 

do curso, que não possam ser supridas adequadamente por meio de ensino à distância ou 

outros meios, tais como atividades laboratoriais ou de campo, coleta de dados, entre outras; 

II - restrições temporárias de acesso a instalações necessárias ao desenvolvimento das 

atividades do curso; ou 

III - outras situações que tenham imposto dificuldades não antevistas aos mestrandos e 

doutorandos, respeitados os limites fixados por esta Portaria. 

 

 Desse modo o bolsista deverá, no pedido dirigido ao Colegiado, expor os motivos pelos 

quais necessita a prorrogação, conforme as hipóteses da supracitada Portaria. Ademais, o 
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discente deverá indicar o período solicitado para prorrogação, observados os limites máximos 

estabelecidos por cada agência. 

  Ademais, o Colegiado analisará com prioridade os pedidos de discentes cujas bolsas 

estiverem na iminência de vencimento. 

 

Belo  Horizonte, 04 de Setembro de 2020. 

 

 

Thomas da Rosa de Bustamante 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG 

 

 

 


