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Rio de Janeiro, 15 de julho de 2021. 

 

 

CIRC. VRADM. 07/2021 

 
De:  Ricardo Tanscheit – Vice-Reitor Administrativo 

José Ricardo Bergmann – Vice-Reitor Acadêmico 

 
Para:  Reitoria, Vice-Reitorias, Decanos, Diretores de Departamentos, Unidades e Coordenadores 

 
Assunto: Pagamento de Bolsas de Estudo e Estágio 

 

 
Prezados(as) Senhores(as), 

 
Com o objetivo de atender às demandas das unidades e em cumprimento às exigências legais, foi 
revisto o processo de pagamento de bolsas estabelecido na CIRC. VRADM. 21/2019, que deve ser 
substituída por esta. Passam a valer as seguintes regras para alunos que estiverem regularmente 
matriculados em cursos de graduação ou em cursos de pós-graduação stricto sensu da PUC-Rio: 

1. Requisições de Pagamento (RPs) de bolsas poderão ser pagas desde que o aluno realize 
atividades de pesquisa pertinentes ao seu curso, dissertação ou tese, com a finalidade de 
contribuir para a sua formação acadêmica. 

2. As unidades interessadas em contratar alunos como estagiários, e não como bolsistas, deverão 
criar Movimentações Funcionais (MFs), que seguirão a lei do estágio.  Informações adicionais 
podem ser obtidas com a Gerência de Recursos Humanos. 

3. As categorias de bolsistas e estagiários e os valores a ser pagos são os seguintes: 

 

CATEGORIA BOLSA ESTÁGIO 

 Aluno de 

Graduação 

I 600,00 600,00 

II 685,00 685,00 

III 780,00 780,00 

IV 1.260,00 1.260,00 

Aluno de Mestrado 2.200,00 2.230,00 

Aluno de 

Doutorado 

I 3.150,00 3.230,00 

II 3.700,00 3.960,00 

 

 
Observações: 

 Os valores estabelecidos para BOLSA estarão limitados ao estabelecido pela concedente. Os 
indicados na tabela acima são valores teto. 

 Os valores para ESTÁGIO dizem respeito a uma carga horária de 20 horas semanais.  A carga 
horária não poderá ultrapassar o limite legal de 30 horas semanais e será estabelecida pela 
unidade. A proporcionalidade entre os valores e as cargas horárias observadas na tabela acima 
serão mantidas para cargas horárias diferentes de 20 horas semanais. 

 As diferenças entre os valores para BOLSA e para ESTÁGIO para alunos de pós-graduação 
devem-se à necessidade de se efetuar a retenção de imposto de renda para estagiários.  
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4. Alunos bolsistas ou estagiários que concluam a graduação ou a pós-graduação deixam de ser 
pagos a partir do mês seguinte ao da conclusão do curso, mesmo que a pesquisa ainda esteja 
em andamento. 

5. As RPs de bolsas e atividades de estágio devem estar sempre atreladas a uma pesquisa ou 
atividade prática, diretamente associada ao curso realizado, jamais podendo ser uma forma de 
contraprestação de trabalho realizado. 

6. O cadastramento da RP de bolsa no SGU deverá ser feito para cada pagamento, ou seja, não 
serão permitidas RPs com valores acumulados. 

 

 

Atenciosamente, 

 
 

 
       Ricardo Tanscheit       José Ricardo Bergmann 

  Vice-Reitor Administrativo                                                             Vice-Reitor Acadêmico 
 

    
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


