
  

RESOLUÇÃO NUM. 03 PPGCS, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021 

  

Estabelece normas e procedimentos 

para distribuição de bolsas de 

estudos aos discentes do Programa 

de Pós-Graduação em Ciências da 

Saúde da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 

  

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), no uso de suas 

atribuições regimentais 

  

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º Estabelecer, em sua área de competência, as normas para concessão, implementação, 

acompanhamento, cancelamento e renovação de bolsas de estudo para discentes regularmente 

matriculados no PPGCS. 

  

Art. 2º Os objetivos do programa de concessão de bolsas estão descritos na resolução vigente 

do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - Consepe/UFVJM que dispõe sobre concessão 

de bolsas de estudo aos discentes matriculados nos Programas de Pós-Graduação da UFVJM. 

  

DAS BOLSAS DE ESTUDOS 

  

Art. 3º A concessão de bolsas de estudo aos discentes do PPGCS obedecerá às 

regulamentações dos órgãos de fomento bem como critérios determinados pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-graduação – PRPPG/UFVJM e pelo PPGCS. 

  

Art. 4º A gerência de bolsas de estudos concedidas aos discentes do PPGCS será realizada 

pelas agências de fomento e pela PRPPG/UFVJM. 

Parágrafo único: No caso de bolsa(s) de estudos vinculada(s) a projetos de pesquisa 

individuais de docentes do PPGCS, ficará a cargo do coordenador do projeto, a concessão 

e a gerência da(s) mesma(s), respeitando-se critérios definidos por órgãos de fomento e 

pelo edital correspondente. 



  

  

Art. 5º A distribuição das bolsas que serão destinadas ao PPGCS pela PRPPG/UFVJM, quer 

seja pelas agências de fomento, quer seja pela cota institucional da UFVJM levará em 

consideração os quesitos apresentados na resolução vigente do Consepe/UFVJM que dispõe 

sobre concessão de bolsas de estudo aos discentes matriculados nos Programas de Pós-

Graduação da UFVJM. 

  

Art. 6º Nos casos de cancelamento ou suspensão da concessão de bolsa não vinculada a projeto 

de pesquisa, a Comissão de Bolsas do PPGCS deverá comunicar formalmente à 

PRPPG/UFVJM para que a mesma tome as providências necessárias. 

Parágrafo único: Nos casos de cancelamento ou suspensão da concessão de bolsa não 

vinculada a projeto de pesquisa, o coordenador do projeto deverá comunicar formalmente 

à PRPPG e ao PPGCS da UFVJM. 

  

DA COMISSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 

  

Art. 7º A comissão de bolsas do PPGCS será o próprio Colegiado do programa. 

§1º Caberá ao coordenador do PPGCS a presidência da Comissão de Bolsas. 

§2º A Comissão de bolsas será considerada, para fins desta Resolução, como órgão 

consultivo e deliberativo, no âmbito de sua competência. 

§3º Os dispositivos normativos propostos pela comissão de bolsa deverão ser analisados 

no âmbito do colegiado do PPGCS. 

  

Art. 8º As concessões, substituições, suspensõ es ou cancelamentos de bolsa, deverão ser 

deliberados pela Comissão de Bolsas do PPGCS e comunicados formalmente à 

PRPPG/UFVJM. 

  

Art. 9º São atribuições da Comissão de Bolsas: 

I - observar as normas da resolução vigente do Consepe/UFVJM que dispõe sobre 

concessão de bolsas de estudo aos discentes matriculados nos Programas de Pós-

Graduação da UFVJM e do estabelecido nesta Resolução, zelando pelo seu cumprimento; 

II - acompanhar a disponibilidade de bolsas destinadas aos Programas de Pós‐Graduação 

stricto sensu da UFVJM; 

III - informar à PRPPG, quando necessário,  as quantidades de bolsas de estudos 

necessárias para atender as demandas do PPGCS; 



IV - selecionar os candidatos às bolsas do Programa, mediante critérios que priorizem o 

mérito acadêmico; 

V - deliberar a qualquer tempo, sobre os casos de concessão, cancelamento e substituição 

de beneficiários das bolsas; 

VI - manter um sistema de acompanhamento do desempenho acadêmico dos bolsistas; 

VII - manter arquivo atualizado, com informações individuais dos bolsistas, disponível 

para a PRPPG. 

Parágrafo único. Qualquer alteração da situação relacionada ao vínculo empregatício dos 

discentes bolsistas ou que figurarem na relação de discentes candidatos a receber bolsa 

de estudos, deverá ser imediatamente comunicada pela comissão de bolsas à 

PRPPG/UFVJM. 

  

Art. 10º Das decisões da Comissão de Bolsas, caberá recurso perante ao colegiado do PPGCS, 

ao Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação – CPPG/UFVJM e ao Consepe/UFVJM, em última 

instância. 

  

DA DISTRIBUIÇÃO DAS BOLSAS NO PPGCS 

  

Art. 11º A Comissão de Bolsas do PPGCS deverá adotar como critérios para a distribuição de 

bolsas entre os discentes, os especificados na resolução vigente do Consepe/UFVJM que dispõe 

sobre concessão de bolsas de estudo aos discentes matriculados nos Programas de Pós-

Graduação da UFVJM. 

  

Art. 12º Para concessão da bolsa exigir-se-á tempo integral e dedicação exclusiva ao PPGCS. 

Parágrafo único: É vedada a distribuição de bolsa a discente que seja servidor do quadro 

funcional da UFVJM. 

Art. 13º A concessão de bolsas, respeitadas as regulamentações dos órgãos de fomento e 

demais exigências legais vigentes, será avaliada no início de cada semestre letivo ou em 

qualquer momento se houver disponibilidade de bolsa(s), e seguirá os seguintes procedimentos: 

I. Verificação dos discentes matriculados no PPGCS após processo seletivo; 

II. Verificação da manifestação formal de acordo com consulta da coordenação.do 

interesse do discente à bolsa de estudos; 

III. Ordenamento dos discentes aprovados no processo seletivo para ingresso de acordo 

com nota final; 

IV. Elaboração de lista classificatória, contendo os discentes matriculados no PPGCS, 

que tenham manifestado interesse em bolsa de estudos. 

V. No caso de empate, serão usados como critérios de escolha da Comissão de Bolsas do 

PPGCS, nesta ordem: maior idade e maior pontuação no currículo.  



 

Art. 14º No caso de haver número de bolsas insuficiente para atender aos interessados, a 

Comissão de Bolsas incluirá na lista classificatória final, discentes em fila de espera, 

respeitando o disposto nos itens I a IV do Art. 13º. 

Parágrafo único: A lista classificatória final respeitará em primeira instância os discentes 

a mais tempo sem bolsa, por ordem de classificação de suas notas finais nos respectivos 

processos seletivos de ingresso. 

  

Art. 15º A comissão de bolsas divulgará aos discentes a lista classificatória e orientará sobre 

os procedimentos junto à PRPPG para a implementação da(s) bolsa(s). 

Parágrafo único: Caberá ao discente contemplado encaminhar à PRPPG a 

documentação exigida para a implementação da bolsa de estudos, perdendo 

automaticamente o direito à bolsa no caso de descumprimento dos prazos e 

procedimentos. 

Art. 16º O discente que não manifestar interesse em bolsa de estudos quando consultado pela 

coordenação do curso,  poderá manifestar interesse posteriormente ao longo do curso, e a partir 

desta manifestação, entrará para a última posição da fila de espera vigente. 

 

Art. 17º Para iniciar o recebimento da bolsa o discente deverá firmar um Termo de 

Compromisso, conforme resolução vigente do Consepe/UFVJM que dispõe sobre concessão 

de bolsas de estudo aos discentes matriculados nos Programas de Pós-Graduação da UFVJM. 

§1º O bolsista, quando da assinatura do termo de compromisso, deverá estar ciente das 

obrigações determinadas pela PRPPG, pelo Colegiado do PPGCS e pelo órgão de 

fomento a que se sujeita, atendendo, no prazo e na forma, todos os procedimentos por 

estes estabelecidos. 

§2º O bolsista estará sujeito às sanções cabíveis pelo não cumprimento das exigências e 

procedimentos estabelecidos por cada agente financiador da bolsa recebida. 

  

DA DURAÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO 

  

Art. 18º A bolsa de estudos é uma concessão anual que depende da disponibilidade 

orçamentária das agências de fomento, da UFVJM ou de projetos aprovados pelos docentes 

orientadores e, portanto, não é um direito adquirido do estudante que ingressa no PPGCS. 

Art. 19º O tempo de concessão da bolsa de estudos assim como sua interrupção a serem 

adotados pelo PPGCS são os definidos na resolução vigente do Consepe/UFVJM que dispõe 

sobre concessão de bolsas de estudo aos discentes matriculados nos Programas de Pós-

Graduação da UFVJM. 

§1º As bolsas terão início ao longo do ano letivo, conforme classificação ou 

disponibilidade de novas bolsas, ou ainda por desistência. 



§2º A duração de bolsa de estudos da cota institucional da UFVJM está condicionada à 

disponibilidade orçamentária, conforme previsão anual, não sendo, a UFVJM obrigada a 

cumprir todo o intervalo citado no caput. 

  

Art. 20º A realização de estágio no exterior devidamente aprovada pelo Colegiado do PPGCS 

pode implicar, a critério do Colegiado, em prolongamento do tempo de concessão da bolsa para 

o discente de doutorado, limitando-se, nesses casos, ao máximo de 48 meses, desde que o 

discente apresente a concordância de seu orientador, a indicação do prazo de prorrogação da 

bolsa e um cronograma de atividade, constando o que foi feito, o que está fazendo e o que irá 

fazer durante a prorrogação. 

  

Art. 21º O discente que receber bolsa de estudo, por qualquer período e que, durante o curso, 

venha a assumir atividades profissionais em empresas do setor privado ou público, assume a 

responsabilidade de concluir o curso dentro dos prazos estabelecidos ou deverá realizar a 

restituição integral dos recursos recebidos, de acordo com os índices previstos na legislação 

vigente. 

  

Art. 22º A inobservância dos requisitos desta seção e, ou a prática de qualquer fraude pelo 

bolsista, implicará no cancelamento da bolsa de estudo, com a restituição integral dos recursos, 

de acordo com os índices previstos pela legislação vigente. 

  

  

DA MANUTENÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO 

  

Art. 23º A manutenção da bolsa de estudos, concedida por qualquer agência de fomento ou 

cota da UFVJM, estará sujeita a revisão a cada 12 (doze) meses. 

  

Art. 24º O discente terá direito a manutenção de sua bolsa após esta revisão se cumprir os 

seguintes requisitos e condições: 

I. Comprovar desempenho acadêmico satisfatório (conforme relatório anual - anexo 1); 

II. Dedicar‐se integralmente e exclusivamente às atividades acadêmicas e de pesquisa; 

III. Manter as demais condições que possibilitaram à concessão da bolsa; 

§1º A comissão de bolsa do PPGCS poderá, a qualquer tempo, solicitar informações e 

diligências sobre o desempenho acadêmico dos bolsistas. 

§2º Serão excluídos do julgamento, automaticamente, o discente que obtiver conceitos D 

ou R em qualquer uma das disciplinas cursadas. 

  



 

  

DO CANCELAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO 

  

Art. 25º Além dos critérios apresentados na resolução vigente do Consepe/UFVJM que dispõe 

sobre Concessão de bolsas de estudo aos discentes matriculados nos Programas de Pós-

Graduação da UFVJM, o cancelamento, de forma compulsória, de bolsas no PPGCS também 

acontecerá nas seguintes condições: 

I. caso o bolsista não realize a matrícula no prazo previsto; 

II. caso o bolsista esteja matriculado, simultaneamente no PPGCS, em curso de 

graduação ou outro curso de pós‐graduação; 

III. caso o bolsista obtenha conceitos “R” em alguma disciplina cursada na UFVJM ou 

em outra instituição conveniada; 

IV. por solicitação escrita do orientador, nos casos de insuficiência acadêmica ou de 

desempenho; 

V. por proposição da Comissão de Bolsas, sempre que julgar não estar o discente bolsista 

cumprindo a contento suas obrigações discentes e como pesquisador. 

§1º A Comissão de Bolsas, quando julgar pertinente, poderá advertir o bolsista que 

descumprir ou cumprir de forma insatisfatória suas obrigações acadêmicas, tão logo tal 

descumprimento ou cumprimento insatisfatório seja manifesto. 

  

Art. 26º A qualquer tempo, a Comissão de bolsas do PPGCS poderá substituir os bolsistas que 

tenham concluído ou interrompido o curso, que tenham desistido ou sido desligados, ou que 

não tenham cumprido os critérios e deveres estabelecidos nesta resolução, não cabendo 

qualquer direito ou indenização ao bolsista, convocando o nome seguinte da lista de 

classificação do PPGCS. 

§1º No caso do discente selecionado não atender, no prazo e na forma, às exigências da 

Comissão de Bolsas, caberá a esta convocar o nome seguinte na lista de classificação 

vigente, respeitando o procedimento quantas vezes forem necessárias. 

§2º O trancamento de matrícula é motivo de suspensão imediata da bolsa de estudo. 

  

  

DOS DEVERES DO BOLSISTA 

  

Art. 27º Além dos deveres apresentados na resolução vigente do Consepe/UFVJM que dispõe 

sobre concessão de bolsas de estudo aos discentes matriculados nos Programas de Pós-

Graduação da UFVJM, o bolsista do PPGCS tem como deveres adicionais: 



I. cumprir rigorosamente as normas dispostas nesta resolução, as normas específicas das 

agências de fomento e o disposto no Termo de Compromisso do Bolsista; 

II. manter atualizado o seu Currículo Lattes, registrando a condição de bolsista, e as suas 

informações cadastrais, especialmente as relativas a sua situação trabalhista e ao seu 

desempenho acadêmico; 

III. Ter o projeto de pesquisa registrado no Sistema de Gestão Acadêmica (e-campus) até 

o final do primeiro semestre letivo, para o mestrado e segundo semestre letivo, para o 

doutorado, incluído o período de recesso acadêmico; 

V. entregar à comissão de bolsas relatório anual de desempenho (Anexo 1), contados a 

partir do início da contemplação da bolsa, comprovando desempenho acadêmico 

satisfatório, consoante às normas definidas pelo Colegiado do PPGCS e com parecer de 

seu orientador; 

VI. não receber conceito R (reprovado) em qualquer disciplina cursada na UFVJM, ou 

conceito C em duas disciplinas cursadas na UFVJM; 

VII. concluir a dissertação no prazo máximo de 24 meses e a tese no prazo máximo de 

48 meses, contados a partir da data da primeira matrícula; 

Parágrafo único. O bolsista que não apresentar relatório anual de desempenho no período 

devido ou não cumprir as exigências previstas neste artigo terá sua bolsa cancelada. 

  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Art. 28º Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pela Comissão de Bolsas deste 

Programa e/ou pela PRPPG/UFVJM. 

  

Art. 29º Esta resolução entre em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do PPGCS. 

  

   

Aprovada na 2ª reunião ordinária de 2021 do Colegiado do PPGCS, realizada no dia 23 

defevereiro de 2021. 

 

  

 

Prof. Dr. Marco Fabrício Dias Peixoto 

Presidente do Colegiado do PPGCS/UFVJM 



  

ANEXO 1 

  

RELATÓRIO ANUAL DO BOLSISTA 

  

1. IDENTIFICAÇÃO 

  

Nome do aluno: 

  

E-mail:   

Matrícula:   

Orientador:   

Data de matrícula: Data da concessão da bolsa: 

Mestrado:____ Doutorado:____ 

Órgão financiador:   

O bolsista declara que sua situação de trabalho permanece a mesma de quando recebeu a 

bolsa 

(  ) Sim (  ) Não 

Se não, deverá justificar abaixo: 

  

  



2. DISCIPLINAS CURSADAS 

  

Disciplina Código Semestre Créditos Conceito 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

3. TÍTULO PROVISÓRIO DA DISSERTAÇÃO OU TESE. 

  

  



4. COMENTÁRIOS DO BOLSISTA SOBRE A EVOLUÇÃO DO TRABALHO, 

DIFICULDADES ENCONTRADAS E OUTROS ASPECTOS PERTINENTES. 

  

           

 

  

  

5. PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA ADVINDA DA DISSERTAÇÃO OU DA TESE 

(descrever a referência bibliográfica para a produção) 

  

Resumos em anais de congressos: 

  

  

Artigos publicados ou com aceite: 

  

  

Outros tipos de produção: 

  



  

6. ATIVIDADES EM PROL DO PPGCS (participação na divulgação científica, redação 

compartilhada de artigos; organização e participação em eventos; integrante de equipe de projetos de 

extensão; orientação de IC e bolsista de extensão, outros) 

  

  

7. PARECER DO ORIENTADOR SOBRE A EVOLUÇÃO DO PLANO DE 

TRABALHO E DO DESEMPENHO DO BOLSISTA: 

  

  

8. RECOMENDAÇÃO DO ORIENTADOR SOBRE 

RENOVAÇÃO/CONTINUIDADE DA CONCESSÃO DE BOLSA 

  

(  ) Sim (  ) Não 

  

Diamantina, xxxx de xxxxxx de xxxxx 

  

  



Assinatura do bolsista: 

_________________________________________________________ 

 

Assinatura do orientador: 

________________________________________________________ 

  

 

PARECER DA COMISSÃO DE BOLSAS: 

  

  

  

Aprovado em xxx de xxxx de xxxx 

  

 

  

  



Assinatura do coordenador do PPGCS 

  

 


