
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA CPGENF Nº 001/2019 

 

Aprova as normas complementares para o 

trabalho da Comissão de Bolsas e 

Acompanhamento de Discentes e de 

Egressos do Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem da FEN/UFG. 

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

(PPGENF) da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, reunida 

em sessão plenária realizada em 19 de junho de 2019, 

 

R E S O L V E: 

  

Art. 1º A Comissão de Bolsas e Acompanhamento de Discente e Egressos será 

composta por: 

 

I. Coordenador do Programa; 

II. 4 (quatro) docentes permanentes do Programa; 

III. 2 (dois) discentes regularmente matriculados no Programa. 

 

§ 1º Os integrantes da Comissão de Bolsas e Acompanhamento de 

Discentes e Egressos serão eleitos pela Coordenadoria de Pós-Graduação (CPG) e 

terão mandato de dois anos, prorrogável por igual período.  

 

§ 2º A renovação dos membros da comissão deve ser gradual, garantindo-

se a manutenção de pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos integrantes. 

 

Art. 2º  São atribuições da Comissão de Bolsas e Acompanhamento de 

Discente e Egressos: 

 

I. manter um sistema de acompanhamento do desempenho acadêmico dos 

acadêmicos e do cumprimento das diferentes atividades previstas para o 

Curso; 

II. elaborar e aplicar os critérios para concessão e renovação de bolsas aos 

pós-graduandos do Programa, em consonância com as normas definidas 

pelas agências de fomento e aprovadas pela Coordenadoria do Programa; 

III. emitir parecer sobre os pedidos de prorrogação de prazo para defesa do 

produto final emitidos pelos alunos; 

IV. selecionar os bolsistas com base em norma específica do Programa, bem 

como nas normas estabelecidas pela UFG, CAPES, CNPq ou outra 

instituição de fomento à pesquisa; 



V. avaliar as solicitações de bolsistas para desenvolvimento de atividades 

profissionais remuneradas (vínculo empregatício) concomitantemente à 

vigência da bolsa, considerando a justificativa apresentada no Termo de 

Anuência do Orientador com Vínculo Empregatício de Aluno Bolsista e 

de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão financiador da bolsa; 

VI. avaliar os Relatórios de Desempenho Acadêmico dos alunos; 

VII. encaminhar à Coordenadoria do Programa parecer circunstanciado sobre 

os Relatórios de Desempenho Acadêmico anuais reprovados, sugerindo 

intervenções para melhoria de desempenho do discente, ouvido seu 

orientador; 

VIII. propor a substituição de bolsistas, com base nos critérios estabelecidos 

em Norma específica do Programa; 

IX. Realizar o acompanhamento de egressos do Programa. 

 

Art. 3º. Os casos omissos serão resolvidos pela CPG.  

 

Art. 4º. Essa norma complementar entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 

 

Goiânia, 19 de junho de 2019. 
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Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

Faculdade de Enfermagem / Universidade Federal de Goiás 


