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Estabelece normas específicas para    
Concessão de Bolsas de Estudo aos      
Alunos do Programa de    
Pós-Graduação em Engenharia   
Mecânica da Universidade Federal    
de Goiás. 

Complementando o Regulamento do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em          
Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Goiás - Resolução CONSUNI          
01/2020, a Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da           
Universidade Federal de Goiás (PPGMEC/UFG), no uso de suas atribuições, 

RESOLVE: 

Art. 1° Distribuir bolsas de estudo aos discentes regularmente matriculados no           
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PPGMEC/UFG) da UFG,         
conforme disponibilidade das agências de fomento e órgãos financiadores, a saber são:            
CAPES, CNPq, FAPEG e outros. 

Art. 2° O critério mérito acadêmico deve ser utilizado para distribuição de bolsas de              
estudo.  

Art. 3° Consideram-se candidatos para a concessão de bolsas todos os discentes            
regularmente matriculados no PPGMEC/UFG. 

Art. 4° O discente elegível à bolsa de estudo também deve satisfazer os critérios: 

I. Específicos e vigentes das agências de fomento e órgãos financiadores, bem           
como, os seus respectivos editais de concessão de bolsas; 

II. Não ser beneficiado por outra bolsa de qualquer natureza;  
III. Não possuir vínculo empregatício; 
IV. Fixar residência na cidade onde realiza o curso de PPGMEC/UFG. 
V. Não ter sido avaliado com o número de conceitos “C” (Regular) maior do que o               

número de conceitos “A”(Muito bom) em disciplinas cursadas no         
PPGMEC/UFG; 

VI. Não ter sido avaliado com conceito “D” (Insuficiente) em disciplinas cursadas           
no PPGMEC/UFG; 

VII. Comprometer-se a ter dedicação em tempo integral às atividades do          
PPGMEC/UFG. 

 



 

Art. 5° As bolsas de estudo disponíveis serão distribuídas proporcionalmente para as            
linhas de pesquisas do PPGMEC/UFG de acordo com a demanda de discentes aptos à              
concessão. 

§ 1° No mínimo 50% (cinquenta por cento), arredondando para cima, serão            
distribuídas para os discentes que foram aprovados e classificados no último processo            
seletivo e matriculados como alunos regulares no PPGMEC/UFG; 

§ 2° As bolsas que não foram direcionadas aos discentes aprovados e            
classificados no último processo seletivo e matriculados como alunos regulares no           
PPGMEC/UFG serão utilizadas para contemplar os demais discentes matriculados         
como alunos regulares no PPGMEC/UFG, denominado grupo de ampla concorrência; 

§ 3° Caso alguma bolsa de estudo concedida à um discente volte a estar              
disponível, por descumprimento dos itens do Art. 4°, e quando de acordo com as regras               
da agência de fomento, ela será utilizada para contemplar os discentes do grupo de              
ampla concorrência; 

§  4° Compõem o grupo de ampla concorrência os seguintes discentes: 

I. Aprovados e classificados no processo seletivo e matriculados como         
alunos regulares no PPGMEC/UFG que não foram contemplados com         
bolsa de estudo; 

II. Durante a pós-graduação venha a atender todos os itens do Art. 4°. Neste             
caso, o discente deve comunicar à secretaria do PPGMEC/UFG o          
interesse à bolsa de estudo; 

Art. 6º O discente deverá apresentar, no processo de concessão de bolsa, os seguintes              
documentos:  

I. Termo de Compromisso e Concessão de Bolsa; 

II. Declaração de não ter vínculo empregatício. 

Parágrafo único. Os documentos listados no caput deste artigo encontram-se          
disponíveis na página do PPGMEC/UFG em formulários. 

Art. 7º A concessão, suspensão e cancelamento de bolsa deverão ser deliberadas pela             
Comissão de Bolsa e Acompanhamento Discente (CBAD) do PPGMEC/UFG, em          
reunião ordinária, que acontecerá no mínimo uma vez por período letivo, no máximo             
duas semanas após o encerramento do período de matrícula.  

§ 1º A CBAD, que deve observar as normas do PPGMEC/UFG e zelar pelo seu               
cumprimento, poderá reunir-se extraordinariamente, quando convocada pela       
Coordenadoria de Pós-Graduação (CPG) do PPGMEC/UFG. 

§ 2º A CBAD deverá examinar, à luz dos critérios estabelecidos pelo            
PPGMEC/UFG juntamente com os critérios estabelecidos pelas agências de fomento, às           
solicitações dos discentes candidatos e elegíveis à bolsa de estudos.  

§ 3º A decisão tomada na reunião prevista no caput deste Art. deverá constar em               
documento, o qual conterá, necessariamente, a listas de discentes candidatos a           
receberem bolsa de estudos naquele período letivo, em ordem decrescente de prioridade,            
sendo uma lista para o mestrado. 

 



 

§ 4º A classificação será realizada pela CBAD a partir da avaliação do Currículo              
Lattes e pontuados de acordo com os critérios disponíveis no último Edital de Processo              
Seletivo de Aluno Regular. 

§ 5º A CBAD reserva o direito de solicitar documentação comprobatória do            
Currículo Lattes ao estudante, a qualquer momento. 
 

§ 6º O discente que não tenha interesse na bolsa de estudo poderá ceder a vez                
para o próximo classificado recebê-la. 

§ 7º A CBAD deverá manter um sistema de acompanhamento do desempenho            
acadêmico dos bolsistas e do cumprimento das diferentes fases previstas no           
PPGMEC/UFG, bem como um arquivo atualizado com informações administrativas         
individuais dos bolsistas, permanentemente disponível para a PRPG/UFG, para a          
CAPES, o CNPq, a FAPEG e outros órgãos de fomento.  

Art. 8º As deliberações sobre prorrogação e cancelamento de bolsas deverão ser feitas             
pela CBAD, sendo discutidas e aprovadas em reunião da CPG do PPGMEC/UFG.  

§ 1º Para a avaliação do desempenho acadêmico dos discentes de mestrado serão             
empregados os critérios estabelecidos na RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1403/2016 e           
RESOLUÇÃO - CONSUNI N° 03/2017 e os critérios próprios dos PPGMEC/UFG.  

§ 2º O desempenho acadêmico do discente bolsista será avaliado pela CBAD,            
mediante relatório entregue à secretaria do PPGMEC/UFG, ao final de cada período            
letivo até a data estabelecida e divulgada pela coordenação do PPGMEC/UFG.  

§ 3º O relatório a que se refere o § 2º é o das atividades realizadas no último                  
período letivo, devendo conter o cronograma de atividades para o semestre letivo            
seguinte, com a aprovação do orientador. 

§ 4º A comissão poderá, a qualquer tempo, solicitar informações e diligências            
sobre o desempenho acadêmico dos bolsistas, bem como indicar, à CPG do            
PPGMEC/UFG, medidas para o cumprimento desta Resolução.  

Art. 9° Casos omissos nesta Resolução serão dirimidos pela CBAD do PPGMEC/UFG,            
e as decisões serão referendadas pela CPG do PPGMEC/UFG. 

Parágrafo Único. As decisões a que se refere o caput deste artigo são passíveis de               
recurso ao Conselho Diretor da EMC. 

Art. 10º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pela Coordenadoria de               
Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (CPG/PPGMEC/UFG). 

 

Goiânia, 14 de janeiro de 2021. 

 

 

 


