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1 OBJETIVO 

Descrever o procedimento utilizado pelo PPGGECON para concessão de Bolsa Capes DS aos 

discentes. 

 

2 RESPONSABILIDADE 

Aos beneficiários (discentes) cabe a responsabilidade do envio das informações. 

 

A Comissão de Bolsas é responsável pela elaboração da lista de prioridades de bolsas. 

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação – CPG é responsável pela aprovação da lista de 

prioridades de bolsas. 

 

O(a) coordenador(a) do Programa é responsável pela aprovação do processo no SEI. 

 

A secretaria do Programa é responsável pela inserção e acompanhamento do processo de 

implementação de bolsas no SEI. 

 

3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  

Regulamento Interno 01/2021 (Concessão de bolsa de estudo) 

 

4 APLICAÇÃO 

Este procedimento se aplica aos discentes e à Comissão de Bolsas do PPGGECON. 

 

5 EQUIPAMENTOS E SOFTWARES UTILIZADOS  

Serão utilizados para solicitação de Bolsa Capes DS: computador, rede de internet e acesso ao Sistema 

SEI. 

 

 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/142/o/2021_-_PPG-GECON_-_Regulamento_interno_01_-_Concess%C3%A3o_de_bolsas_de_estudo.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/142/o/2021_-_PPG-GECON_-_Regulamento_interno_01_-_Concess%C3%A3o_de_bolsas_de_estudo.pdf
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6 PROCEDIMENTO  

6.1 A Comissão de Bolsas elaborará a lista de prioridade de bolsa e a submeterá à aprovação na 

reunião da Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação – CPG; 

6.1.2 O(a) coordenador(a) do Programa encaminha a lista de prioridades de bolsa aprovada pela 

CPG para a secretaria e a autoriza a proceder com as implementações; 

6.1.3 Para a implementação das bolsas, a secretaria enviará por e-mail, a carta de comunicação de 

bolsa aos discentes contemplados, juntamente com o formulário de cadastro de bolsa. Solicitará aos 

mesmos, o envio da seguinte documentação, em PDF e arquivo único: RG, CPF, Comprovante de 

endereço com CEP e dados bancários. O formulário de cadastro de bolsa deve ser preenchido e 

enviado separadamente; 

6.1.4 Os discentes enviarão para a secretaria, pelo e-mail gecon.eec@ufg.br, a documentação 

solicitada; 

6.1.6 A secretaria disponibilizará a assinatura no Processo SEI, previamente gerado, no formulário 

de cadastro de bolsa e no termo de compromisso para os discentes contemplados. Enviará o número 

do processo para a coordenação e solicitará a assinatura dos referidos formulários. Com as assinaturas 

inseridas no sistema, a secretaria encaminhará o processo para a PRPG; 

 

 

 

mailto:gecon.eec@ufg.br
mailto:gecon.eec@ufg.br
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7. Fluxograma do processo:  

 

 

7 ANEXOS 

 

Carta de comunicação de bolsa; 

Formulário de cadastro de bolsa; 

 

8 QUADRO DE ALTERAÇÕES 

Item Resumo das alterações Data 

⎯ ⎯ /    / 

⎯ ⎯ /    / 

⎯ ⎯ /    / 

 


