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A coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação da 

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, considerando o deliberado na Reunião Ordinária 

do Colegiado desse Programa realizada em 17 de fevereiro de 2017:  

 

RESOLVE 

 

Art. 1º - Estabelecer normas para implementação de bolsa de estudo para discentes matriculados no Programa de Pós-

Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação.  

 

Art. 2º - O candidato aprovado no processo seletivo do programa terá direito a bolsa de estudo de acordo com a disponibilidade 

do programa e respeitando a ordem de classificação do mesmo no processo seletivo. A bolsa será implementada após a 

matrícula do discente no programa.  

 

Art 3º - Os candidatos convocados da lista de excedentes publicada na Portaria de divulgação de aprovados no edital de 

seleção, também seguirão o descrito no Art. 2º.  

 

Art 4º - O colegiado priorizará a concessão de bolsas mediante a classificação socioeconômica dos discentes, conforme dados 

apresentados e atestados pelos mesmos.  

 

Art 5º - Perderá o direito à bolsa de estudo o discente que não obtiver aprovação em duas ou mais disciplinas ou atividades 

do seu plano de estudo.  

 

§ 1º - O discente que perder a bolsa de estudo não terá direito a receber outra bolsa do programa até o final do curso.  

 

Art 6º - Perderá o direito a bolsa de estudo aquele discente que trancar o curso.  

 

§ 1º - A critério do colegiado e baseado na disponibilidade de bolsa de estudo, o discente poderá ser contemplado 

com uma nova bolsa após seu retorno ao programa. 

 

Art 7º - O discente bolsista que for desligado do programa perderá o direito de receber uma nova bolsa de estudo do programa 

caso seja admitido em um novo edital de seleção. 

 

Art 8º - Será constituída uma Comissão de Bolsa para emitir parecer sobre a concessão de bolsas a ser encaminhado ao 

Colegiado que apreciará o mesmo. 

 

§ 1º - A Comissão de Bolsas será constituída por 2 (dois docentes), escolhido pelo Colegiado e pelo representante 

discente no Colegiado do Curso. 

 

Art. 9 º - Os casos omissos deverão ser encaminhados à apreciação do Colegiado do Programa.  

 

Art. 10º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 
 

Campus Soane Nazaré de Andrade, em 20 de fevereiro de 2017. 
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Gustavo da Cruz 

Coordenador do Programa 


