
 

 

RESOLUÇÃO Nº. 001/2016, de 09 de maio de 2016. 

 

Estabelece critérios para distribuição, renovação e 
manutenção  de bolsas de agências de fomento do 
Programa de Pós-graduação em Produção Vegetal. 

 

O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Produção Vegetal  (PPPV) da Universidade 
Federal de Minas Gerais, no uso de suas atribuições regimentais e estatuárias, resolve:  

 

Art. 1. Para receber qualquer tipo de bolsa institucional o candidato ou beneficiário não 
poderá  possuir nenhum outro tipo de bolsa ou remuneração e não exercer qualquer forma de 
trabalho remunerado, de qualquer natureza, formal ou informal. 

I. O bolsista deverá atender às exigências das agências financiadoras e dedicar-se 
exclusivamente às atividades do Programa de Pós-graduação em Produção Vegetal. 

II. O bolsista que, ao longo de seu curso, adquirir outro tipo de bolsa ou remuneração ou 
qualquer forma de trabalho remunerado, de qualquer natureza, formal ou informal deverá 
informar ao Colegiado e terá  a sua bolsa imediatamente suspensa. 

 

Art. 2. Para concorrer a bolsas institucionais de mestrado ou de doutorado  o(a) candidato(a): 

I. Deverá estar regularmente matriculado(a) no Programa;  

II. Não ter obtido mais do que um (um) conceito igual ou inferior “D” nas disciplinas já 
cursadas do Programa;  

III. Não possuir nenhum outro tipo de bolsa ou remuneração e não exercer qualquer forma de 
trabalho remunerado, de qualquer natureza, formal ou informal.  

 

Art. 3. De acordo com o previsto no Regulamento do Programa de Pós-Graduação em 
Produção Vegetal do ICA UFMG,  as bolsas serão distribuídas com base em lista 
classificatória elaborada a partir dos resultados obtidos no processo seletivo de ingresso, 
ordenada de acordo com o tempo de matrícula no curso, assim que houver a vacância das 
mesmas ou assim que o Programa receber novas bolsas. 

 

Art. 4. O prazo máximo de atribuição das bolsas é de 18 meses para o Mestrado, 36 meses 
para o Doutorado e de 42 meses para o Doutorado direto, a  partir da data de matricula dos 
discentes nos cursos, dentro do tempo máximo de integralização do curso, que é de 24 meses 
para o Mestrado, 48 meses para o Doutorado e 48 meses para o Doutorado direto . Em casos 
excepcionais, e havendo disponibilidade de bolsa, o orientador poderá solicitar a prorrogação 
da bolsa de Mestrado ou de doutorado por até seis meses. A solicitação de prorrogação deverá 
ser acompanhada de justificativa circunstanciada, que será apreciada pelo Colegiado do 
Programa. 

 



 

 

Art. 5. Após 12 meses de recebimento de bolsa de Mestrado e 24 meses de recebimento de 
bolsa de Doutorado ou doutorado Direto, o bolsista será avaliado pelo seu orientador e pelo 
Colegiado do Programa, a fim de verificar a possibilidade ou não de manutenção das mesmas. 
O orientador deverá relatar ao Colegiado o desempenho do bolsista nas  disciplinas e nas 
atividades relacionadas ao seu trabalho de dissertação ou tese e justificar a manutenção ou não 
da bolsa de seu orientado.  

I. Independentemente da época da atribuição, o estudante de mestrado poderá receber bolsa 
até o vigésimo quarto mês a partir do seu ingresso no curso. 

II. Independentemente da época de atribuição, o estudante de doutorado ou doutorado direto 
poderá receber bolsa até o quadragésimo oitavo mês a partir do seu ingresso no curso. 

 

Art. 6.  O estudante de mestrado ou doutorado que tiver, por qualquer motivo (trancamento 
total, baixo rendimento, dentre outros), sua bolsa interrompida, deverá encaminhar ao 
Colegiado do Programa pedido justificado para a sua reativação. Para alunos em fase de 
defesa de Dissertação ou Tese, o orientador deverá fazer recomendação explícita para essa 
reativação. 

 
Art. 7. O estudante bolsista que, por qualquer motivo, não concluir o seu curso de mestrado 
ou de doutorado, deverá devolver os valores recebidos corrigidos, conforme exigências da 
agência financeira. 
 

Art. 8. A bolsa será imediatamente cancelada: 

I. Se for constatado que o bolsista recebe qualquer tipo de bolsa ou remuneração e, ou exerce 
qualquer forma de trabalho remunerado, de qualquer natureza, formal ou informal; 

II. Se o bolsista não obedecer às normas das agências de fomento ou do Programa de Pós-
Graduação em Produção Vegetal; 

III. Se o bolsista obter mais do que 1 (um) conceito igual ou inferior a “D” durante o Curso de 
mestrado ou doutorado;   

IV. A pedido do orientador em função do desempenho do bolsista nas  disciplinas ou nas 
atividades previstas no seu plano de trabalho ou projeto de pesquisa. 

 

Art. 9. Exceções a esta Resolução poderão ser admitidas, desde que aprovadas pelo 
Colegiado, e que venham a contribuir para maior eficiência no uso das bolsas institucionais. 

 

Montes Claros, 09 de maio de 2016. 

Professor Luiz Arnaldo Fernandes - Coordenador do PPPV 

Resolução aprovada na reunião do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Produção 
Vegetal,  realizada em  09 de maio de 2016. 


