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NORMAS PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DO PPGE 
 

Normas aprovadas em Reunião do Colegiado 
do Programa de Pós Graduação Mestrado 
Profissional em Educação/PPGE - Formação de 
Professores da Educação Básica, realizada dia 
18 de julho de 2019, que objetivam instruir o 
processo de Concessão de Bolsas do PPGE. 

 

De acordo com o Art. 44 do Regimento Interno do PPGE, fixado pela Portaria 
15/2019, o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação, Mestrado 
Profissional, PPGE, no uso de suas atribuições em sua 58ª reunião no dia 
18/07/2019. 

 

RESOLVE: 

  

APROVAR O REGIMENTO INTERNO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DO PPGE 

Art. 1º A bolsa de estudo será concedida de acordo com a disponibilidade e 
exigências das agências de fomento (CNPq, CAPES, FAPESB, etc.), ficando sob a 
responsabilidade da Comissão de Bolsa designada pelo Colegiado. 

§ 1º A seleção e o acompanhamento do bolsista serão realizados por uma Comissão 
de Bolsa composta pelo Coordenador ou pelo Vice-Coordenador, por um 
representante do Corpo Docente e dois do Corpo Discente, um de cada turma em 
andamento e seus respectivos suplentes. 

§ 1º A Comissão de Bolsa terá validade de dois anos a contar da data de sua 
nomeação.  

§ 2º A bolsa de estudo pertence ao Programa e não ao discente. 

§ 3º A Comissão de Bolsas de que trata o caput deste artigo indicará os critérios de 
concessão e permanência, submeterá à aprovação do Colegiado, divulgando-os, 
posteriormente, para conhecimento dos discentes. 

§ 4º O ingresso do candidato no Programa não assegura a concessão de bolsa de 
estudo. 

§ 5º Para qualquer situação de trancamento, a Bolsa de Estudo do discente será 
cancelada, exceto nos casos previstos em legislação específica das agências de 
fomento. 

§ 6º A bolsa será cancelada nos casos previstos no presente Regimento e, inclusive, a 
pedido do Docente Orientador, com as justificativas apresentadas, apreciadas e 
aprovadas pelo Colegiado. 
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§ 7º Para proceder a avaliação dos bolsistas, a Comissão seguirá as normas 
estabelecidas pelo agente financiador e a avaliação de relatório anual que o Discente 
deverá entregar no Colegiado do Programa. 

§ 8º Caso a quantidade de bolsas concedida ao Programa seja superior a uma bolsa, 
esta deverá ser dividida igualmente entre as duas turmas em curso. Caso seja um 
número ímpar, a prioridade será da turma mais antiga.  

CAPÍTULO I – DA SOLICITAÇÃO 

Art. 2º - A solicitação de Bolsa deverá ser realizada pelo interessado à coordenação 
do Programa, em acordo com os procedimentos definidos na ocasião. 

Art. 3º - A(s) bolsa (s) será (ão) concedida(s), anualmente, aos primeiros colocados do 
processo seletivo para ingresso de novos alunos no Programa. 

Art. 4º - Em se tratando de discentes com vínculo empregatício, a bolsa será 
concedida apenas para aquele com até 20 horas semanais de trabalho. 

§ 1º Para os discentes com vínculo empregatício superior a 20 horas semanais, será 
necessário apresentar, para a concessão da bolsa, declaração de redução da carga 
horária semanal de trabalho, emitida pela instituição de vínculo, em via original, 
devidamente assinada pelo chefe imediato.  

CAPÍTULO II - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
PARA A PERMANÊNCIA DA BOLSA 

Art. 5º - A avaliação do bolsista para a permanência da bolsa será realizada ao 
completar 12 meses da concessão, de acordo com os critérios abaixo: 

1.   Não apresentar reprovação em disciplinas cursadas no Programa durante o 
primeiro ano. 

2.  Participação em Grupo de Estudos e/ou Pesquisa com comprovação de 
frequência atestada pelo orientador. 

3. Participação com apresentação de trabalho nos Seminários Interno de 
Pesquisa (SIP). 

4.   Participação nas atividades extensionistas realizadas pela Coordenação do 
Programa. 

5. Cumprimento de no mínimo 6 créditos em atividades acadêmicas 
complementares, conforme o Quadro 1. 

Quadro 1 – Atividades e créditos 

Atividades 1 Créditos 

Trabalho completo2 aceito para publicação ou publicado, em revista 
nacional ou internacional Qualis A1 a B1, ou registro de patente, 
resultante deste Programa, de autoria do discente com seu orientador. 

6 
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Trabalho completo submetido para publicação, em revista nacional ou 
internacional Qualis A1 a B1, ou registro de patente, resultante deste 
Programa, de autoria do discente com seu orientador. 

3 

Publicação de capítulo em livro, com ISBN. 2 

Trabalho completo apresentado e publicado em anais de evento 
nacional ou internacional, com ISBN ou ISSN. 

2 

Ministrar minicurso, palestra, mesa-redonda ou curso de caráter 
técnico-científico. 

2 

Resumo (simples ou expandido) publicado em anais de eventos 
regional, nacional e/ou internacional, com ISBN ou ISSN. 

1 

Participação em projetos de extensão e/ou pesquisa 2 

Produção artística, técnica, patentes, inovações e outras produções 
consideradas relevantes. 

1 

Parecerista Ad hoc em periódicos e ou em eventos científicos com 
ISSN. 

0,5 

1 
Somente serão computadas as publicações desenvolvidas em coautoria com o orientador ou 

outro docente do Programa. 
2
As produções deverão ser dentro da área de conhecimento do 

Programa. 

  

CAPÍTULO III – DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Art. 6º- Ao final de 12 meses, em até 15 dias após a conclusão desse prazo, o bolsista 
deverá encaminhar ao Colegiado do Programa, relatório comprovado, com base no Art 
5º deste Regimento.  

Art. 7º- A não entrega do Relatório ou um parecer não favorável do Orientador, 
implicará na sustação compulsória da Bolsa. 

Art. 8º- A Comissão de Bolsas terá 15 dias para apreciar o Relatório e emitir parecer 
individual, sobre cada bolsista. 

Art. 9º - O(s) parecer(es) da Comissão de Bolsas será (ão) apreciado(s) na primeira 
reunião do Colegiado após o início do semestre subsequente. 

Art. 10º- A apreciação do(s) parecer(es) da Comissão de Bolsas pelo Colegiado 
poderá resultar em sustação da Bolsa. 
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CAPÍTULO IV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 11º- Esta Norma Regimental passa a vigorar a partir de sua aprovação em 
reunião de Colegiado do PPGE de 18 de julho de 2019, válida, inclusive, para a turma 
que ingressou no ano de 2019. 

Art. 12º- Os casos omissos neste regimento serão analisados pela Comissão de 
Bolsa, que emitirá parecer e submeterá à apreciação do Colegiado do Programa. 

Regimento interno de Concessão de Bolsas e Acompanhamento de bolsistas do 
PPGE aprovada pelo Colegiado do PPGE, em reunião 18 de julho de 2019. 
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