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Resolução Nº 005/2018, de 23 de maio de 2018. 

 

Estabelece os critérios para distribuição, 

renovação e manutenção de bolsas de 

agências de fomento destinada a discentes 

do Programa de Pós-Graduação em 

Produção Vegetal. 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, R E S O L V E:  

 

Art. 1º Reeditar os critérios aprovados em 18 de janeiro de 2016, referentes a 

distribuição, renovação e manutenção de bolsas de Agências de Fomento destinadas 

aos discentes do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal. 

 

Art. 2o Para concorrer às bolsas institucionais da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

Minas Gerais (FAPEMIG), o Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal 

estabelece como requisitos: 

I – Estar regularmente matriculado no Programa; 

II – Os discentes que serão contemplados com bolsa a partir do segundo 

semestre letivo após o ingresso no Programa não poderão ter obtido mais do 

que um (um) conceito “D” nas disciplinas já cursadas do Programa (§ 1º do Artigo 

75 do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal do 

ICA/UFMG); 

III – Não exercer qualquer forma de trabalho remunerado, de qualquer natureza, 

formal ou informal, que não esteja de acordo com o permitido pelas normas das 

agências financiadoras: 

§ 1º De acordo com critérios estabelecidos pela CAPES e pelo CNPq: 

I – Os bolsistas da CAPES e do CNPq matriculados em Programa de Pós-

Graduação no país poderão receber complementação financeira, provenientes 
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de outras fontes, desde que se dediquem a atividades relacionadas à sua área 

de atuação e de interesse para sua formação acadêmica, científica e tecnológica; 

II – É vedada a acumulação de bolsas provenientes de agências públicas de 

fomento; 

III – Os referidos bolsistas poderão exercer atividade remunerada, 

especialmente quando se tratar de docência;  

IV – Para receber complementação financeira ou atuar como docente, o bolsista 

deve obter autorização concedida por seu orientador, devidamente informada ao 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal. 

§ 2º De acordo com critérios estabelecidos pela FAPEMIG: 

I – O candidato à bolsa FAPEMIG deve residir em Minas Gerais, não pode 

acumular bolsas nem ter vínculo de emprego de qualquer natureza ou receber 

qualquer tipo de vencimento; 

 

Art. 3º Para os bolsistas da Capes ou do CNPq, a dedicação às atividades de 

complementação financeira ou de docente, em acordo com as normas dos respectivos 

órgãos de fomento, não devem exceder 20 (vinte) horas semanais.  

 

Art. 4o O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal estabelece 

como norma para concessão de bolsas de agências de fomento, o atendimento às 

exigências das agências financiadoras, e dedicar-se exclusivamente às atividades do 

curso de Mestrado ou Doutorado durante a vigência da bolsa;  

 

Art. 5º De acordo com o previsto no Artigo 74 do Regulamento do Programa de Pós-

Graduação em Produção Vegetal do ICA UFMG, o Colegiado distribuirá as quotas 

disponíveis de Bolsas de Mestrado e de Doutorado, entre bolsas novas e renovações, 

e respeitando os critérios estabelecidos pelos órgãos financiadores, seguindo critério 

classificatório baseado no processo de seleção de Mestrado ou de Doutorado, e 

avaliação socioeconômica dos discentes. 

§ 1º A ordem de classificação para distribuição de bolsas de Mestrado e 

Doutorado será definida considerando dois quesitos: 

I – Avaliação de desempenho, por meio das notas obtidas nas disciplinas 

“Estatística Experimental” e “Fisiologia Vegetal” do Processo Seletivo, que 
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comporá 70 % da nota; sendo atribuída a pontuação de 30, 40, 55 e 70 pontos 

para discentes que obtiveram notas equivalentes aos conceitos D, C, B e A, 

respectivamente;  

II – Avaliação socioeconômica do discente, que comporá 30% da nota, sendo 

atribuída a pontuação de 10, 20 e 30 pontos para discentes que forem 

classificados nos níveis III, II e I, respectivamente, após avaliação sócio-

econômica realizada pela Fundação Mendes Pimentel (FUMP/UFMG). Os 

discentes que ficarem sem classificação não terão atribuição de pontos neste 

quesito.  

§ 2º A ordem de classificação para atribuição de bolsas de Mestrado e de 

Doutorado será atualizada sempre que: 

I – Houver ingresso de novos discentes nos Cursos de Mestrado e de Doutorado, 

de forma que serão utilizadas para Avaliação de Desempenho as notas obtidas 

nas avaliações de “Estatística Experimental” e “Fisiologia Vegetal” do Processo 

Seletivo, que serão convertidas em conceitos e, da mesma forma como descrito 

no § 1º serão transformadas em pontuação para o processo de concessão de 

bolsas; 

II – Novos discentes cursarem as disciplinas “Estatística Experimental” e 

“Fisiologia Vegetal”, de forma que os conceitos obtidos serão utilizados para 

atualizar o quesito Avaliação de Desempenho. 

§ 3º As bolsas serão distribuídas pela ordem decrescente de classificação; o 

desempate será realizado por avaliação socioeconômica e; se houver empate 

novamente, o desempate será realizado pelo tempo de ingresso do discente no 

curso de Mestrado ou Doutorado. 

 

Art. 6o 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 (mudança de nível), 

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, desde que 

não ultrapasse o tempo máximo de 24 meses de bolsa para o Mestrado e 48 para o 
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Doutorado. A solicitação de prorrogação deverá ser acompanhada de justificativa 

circunstanciada, que será apreciada pelo Colegiado do Programa. 

 

Art. 7o O bolsista será avaliado por seu orientador e pelo Colegiado do Programa, a 

fim de verificar a possibilidade ou não de manutenção da bolsa. O orientador deverá 

relatar ao Colegiado o desempenho do bolsista nas disciplinas e nas atividades 

relacionadas ao seu trabalho de dissertação ou tese, por meio do Relatório Anual de 

Atividades, e justificar a manutenção ou não da bolsa de seu orientado. 

 

Art. 8o – A bolsa será imediatamente cancelada se: 

I – For constatado que o bolsista exerce qualquer forma de trabalho remunerado, 

de qualquer natureza, formal ou informal, que não esteja de acordo com as 

normas das agências de fomento; 

II – Se o bolsista obtiver mais do que 1 (um) conceito “D” durante o Curso (§ 1º 

do Artigo 75 do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Produção 

Vegetal do ICA/UFMG);   

III – Se o bolsista não obedecer às normas das agências de fomento ou do 

Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal. 

 

Art. 9o – Em atendimento ao § 2º do Artigo 75 do Regulamento do Programa de Pós-

Graduação em Produção Vegetal do ICA UFMG, o estudante 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 de Tese, o orientador 

deverá fazer recomendação explícita para essa reativação. 

 

Art. 10 – Casos omissos a esta resolução serão analisados pelo Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal. 

 

Art. 11 – Esta Resolução revoga disposições contrárias. 

 

Montes Claros, 23 de maio de 2018. 
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Professora Leidivan Almeida Frazão - Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Produção Vegetal 

 

Resolução aprovada na reunião do Colegiado do Programa de Pós-graduação em 

Produção Vegetal, realizada em 16 de abril de 2018. 

 

Resolução aprovada ad referendum da Câmara de Pós-Graduação da Universidade 

Federal de Minas Gerais, no dia 20 de novembro de 2019.  


