
PROPOSTA FINAL DE DIRETRIZES GERAIS PARA A CONTRAPARTIDA 

DAS BOLSAS REUNI NA UFPR 

 

O Fórum de Pós-Graduandos da Universidade Federal do Paraná tem se 

reunido e discutido sobre diversos assuntos referentes à pós-graduação dentro 

da Universidade e um dos itens principais tem sido a contrapartida das bolsas 

REUNI. 

Chegou-se ao consenso de que é importante a autonomia de cada Programa 

na definição das atividades realizadas pelos bolsistas, porém identificamos que 

há a necessidade de se instituir certas diretrizes, critérios mínimos e máximos 

para a realização destas, tanto no sentido de auxiliar cada programa a pensar 

essas atividades, quanto para que o bolsista não seja “utilizado” para trabalhos 

que não se enquadram na sua pesquisa e na do seu programa.  

 

As principais diretrizes elencadas pelo fórum foram: 

 

1. Que a atividade realizada pelo bolsista se enquadre dentro do seu 

Programa de Pós-Graduação e dentro de sua área de pesquisa. 

2. O bolsista REUNI não poderá, em hipótese alguma, realizar tarefas e 

trabalhos administrativos junto a órgãos da Universidade.  

3. O bolsista REUNI que optar por realizar a contrapartida como prática de 

docência, não poderá assumir disciplinas completas de cursos de 

graduação, assim como também não poderá assumir partes da disciplina 

sem a orientação e presença do professor responsável, eximindo-o de sua 

responsabilidade de ministrar as aulas referidas.  

4. Na prática de docência também não é permitido que o bolsista assuma a 

tarefa de correção de trabalhos e/ou provas, sem que haja uma atividade de 

discussão pedagógica junto ao professor. 

5. As diretrizes da prática de docência da contrapartida devem obedecer aos 

critérios contidos na Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CEPE) nº 65 de 2009, sobretudo a Seção IV, que trata da Prática 

de Docência. 

6. No caso de atividades com o caráter de monitoria, é necessário que o 

bolsista discuta periodicamente com o professor responsável pela disciplina 



a respeito dos critérios de avaliação e do processo pedagógico adotado 

pelo professor. 

7. As 104 e 208 horas que devem ser cumpridas, respectivamente, por 

mestrandos e doutorandos bolsistas REUNI podem ser distribuídas ao 

longo do ano da maneira que melhor convier à atividade executada como 

contrapartida. Essa distribuição deve ser acordada entre bolsista e 

professor coordenador da atividade, de modo que contemple as 

necessidades pedagógicas de execução da atividade específica. Com isso, 

o item I.11.3 do Edital REUNI/UFPR nº 01/11, que trata da distribuição de 

bolsas REUNI de mestrado e doutorado na UFPR, passa a não ter validade. 

8. Os bolsistas deverão apresentar apenas um relatório ao final do 

cumprimento da atividade, no qual deve constar, além do conteúdo da 

atividade realizada, a distribuição da carga horária adotada pelo bolsista, 

em acordo com o coordenador da atividade. Com isso, o trecho „Todos os 

bolsistas terão controle mensal de presença, terão que preencher relatório 

mensal de suas atividades‟, contido nas Orientações para o Programa 

REUNI 2011, passa a não ter validade. 

 

Acreditamos que é fundamental a autonomia de cada Programa na elaboração 

dos projetos para a contrapartida, devido às particularidades existentes em 

cada um, porém é ainda mais fundamental que a contrapartida seja um meio 

de auxiliar os alunos de graduação e principalmente o aluno de pós-graduação, 

e não de ser uma atividade que não acrescentará nada à pesquisa realizada 

pelo pós-graduando. 

 

Sem mais para o momento, 

 

Fórum de Pós-Graduandos da Universidade Federal do Paraná. 


