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REGULAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS 
E ACOMPANHAMENTO DE BOLSISTAS

1 DA COMISSÃO DE BOLSAS

1.1  Cabe  à  Comissão  de  Bolsas  do  Programa  proceder  à  avaliação  das 

solicitações de bolsa, à concessão, à continuidade e à renovação do benefício 

junto ao PPGL Linguagens e Representações.

1.2 A Comissão de Bolsas é constituída pelo Coordenador do Colegiado, por 

dois professores do Programa eleitos pelo Colegiado, com mandato de dois 

anos, e por um representante discente, eleito entre seus pares, para mandato 

de um ano. 

2. DA DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS

2.1 A Comissão de Bolsas definiu os seguintes critérios de concessão de 

bolsas  de  estudo, a  vigorar  a  partir  do  primeiro  semestre  letivo  de  2016, 

aprovados em reunião do Colegiado realizada no dia 04 de março de 2016.

2.1.1  As  bolsas  serão  atribuídas  aos  pós-graduandos  de  acordo  com  a 

classificação  geral  (independentemente  da  Linha  de  Pesquisa)  obtida  no 

exame  de  seleção  do  seu  ano  de  ingresso  e  em  consonância  com  as 

normativas das agências de fomento, o Regulamento Geral da Pós-Graduação 

da UESC e o Regimento do PPGL Linguagens e Representações.

2.1.2 Em cada novo período, antes da distribuição de bolsas será gerada nova 

lista classificatória incluindo alunos da seleção anterior e ingressantes seguindo 



a  ordem de  notas  no  processo  seletivo,  desde  que  atendam às  seguintes 

exigências (além das mencionadas no item anterior, 2.1.1):

I  -  participação,  com  atendimento  aos  prazos  estabelecidos,  das 

atividades  (defesas,  minicursos,  palestras  etc.)  desenvolvidas no  âmbito  do 

Programa;

II- pelo menos uma participação com apresentação e/ou publicação de 

resumo  em  evento  científico  na  área  de  sua  especialidade,  por  ano,  ou 

publicação de artigo em periódico científico na área de sua especialidade, por 

ano, como autor ou co-autor;

III  -  atuação comprovada junto ao projeto e/ou grupo de pesquisa do 

orientador. 

2.1.3 Para os casos de bolsas de agências que facultam o recebimento do 

benefício a professores da rede pública  com vencimentos, será priorizada a 

situação de  alunos que não possuem afastamento  de  suas funções e  não 

acumulem nenhum outro tipo de benefício, mesmo as facultadas por exceções.

3 DO COMPROMISSO DO BOLSISTA

3.1  O  aluno  contemplado  com uma  bolsa  deve  cumprir  as  exigências  dos 

respectivos  órgãos  de  fomento,  apresentar  bom desempenho  acadêmico  e 

científico, conforme especificado no Regulamento Geral da Pós-Graduação da 

UESC  e  nas normas  regimentais  do  Programa,  bem  como  atender às 

exigências estabelecidas pela Comissão de Bolsas.

3.2 O aluno bolsista tem o dever de entregar à Comissão de Bolsas cópia do 

relatório  anual  de suas atividades encaminhado às respectivas agências de 

fomento, em que conste a assinatura do orientador. 

4 DO CANCELAMENTO DA BOLSA



4.1 Caso o aluno não cumpra as exigências estabelecidas no item 3.1, após o 

aluno ter sido ouvido pela Comissão, a bolsa será cancelada.

4.2  Outras  razões para  o  cancelamento  são:  a  não  aprovação do relatório 

anual e  a  reprovação  em  qualquer  disciplina  ou  atividade  acadêmica  do 

Programa.

5 DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

5.1 Caberá à Comissão de Bolsas e ao Colegiado do Programa decidir sobre 

os casos não contemplados neste Regulamento. 

Ilhéus, 03 de junho de 2015.
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