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Instituto	de	Ciências	Agrárias	
Universidade	Federal	de	
Minas	Gerais	

Resolução 04 de 2016   
 
Estabelece os critérios para alocação de bolsas 
do Programa de Pós Graduação em Produção 
Animal da Universidade Federal de Minas Gerais 

 
O Colegiado do Programa de Pós Graduação em Produção Animal, no uso de suas atribuições 
estatutárias, RESOLVE: 
 
Art. 1º O número de alunos contemplados com bolsa será definido pela quantidade de bolsas 

concedidas ao programa pelos órgãos de fomento a pesquisa. 

Art. 2º Poderão concorrer às bolsas de Mestrado todos os alunos já matriculados no programa 

que não completaram 18 meses de bolsa acumulados e, ainda, aqueles que foram aprovados no 

processo seletivo para ingresso no Curso.  

Art. 3º Fica vetada a concessão de bolsa ao aluno que possuir vínculo trabalhista ou funcional, 

ou que receba qualquer outro tipo de bolsa de agências de fomento ou governamentais.  

Art. 4º A distribuição das bolsas disponíveis será feita por meio de Edital de Distribuição de 

Bolsas do Mestrado.  

Art. 5º O Edital de Distribuição de Bolsas do Mestrado será formulado pela Comissão 

Permanente de Bolsas do Programa de Pós Graduação em Produção Animal e conterá os 

critérios de avaliação para definição da ordem de distribuição de bolsas. 

Art. 6º A divulgação do resultado do processo de distribuição de bolsas e os procedimentos para 

a alocação das mesmas serão realizados pelo Colegiado do Programa de Pós Graduação em 

Produção Animal. 

Art. 7º  As bolsas concedidas permanecerão com o aluno até o próximo processo de distribuição 

de bolsas. Assim, aqueles alunos que já possuem bolsa deverão concorrer novamente ao Edital 

de Distribuição de Bolsas do Mestrado, e, caso contemplados terão suas bolsas renovadas. 

Art. 8º Os alunos classificados nas duas primeiras posições nos processos seletivos de ingresso 

do curso, receberão bolsa por 18 meses e não precisarão concorrer com os demais por meio do 

Edital de Distribuição de Bolsas do Mestrado. 

Art. 9o Casos omissos serão avaliados pelo Colegiado do programa de Pós Graduação em 
Produção Animal. 
 
Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em 
contrário. 
 
Sala de Reuniões, 27 de outubro de 2016. 

 
Profa. Luciana Castro Geraseev 

Coordenadora do Curso de Pós Graduação em Produção Animal 
Universidade Federal de Minas Gerais 


