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RESOLUÇÃO 026/2021 
 
 

Estabelece normas para concessão e 
manutenção de bolsas pelo Programa de Pós-
Graduação em Nutrição e Saúde (PPGNUT) da 
Faculdade de Nutrição da Universidade Federal 
de Goiás, e revoga a Resolução 022 de 
14/08/2018. 

 
 
A Coordenadoria do PPGNUT (CPGNUT), em reunião ordinária realizada em 
10/12/2021, tendo em vista o Regulamento do Programa, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º O processo de concessão e manutenção de bolsas de estudo do 

PPGNUT, independentemente da agência de concessão, será conduzido pela Comissão 
de Bolsas e Acompanhamento Discente. 

 
Art. 2º Para fins de concessão e manutenção de bolsa de estudos, será 

exigido do(a) estudante: 
 

§ 1º – Dedicação integral às atividades do Programa independente da agência 
financiadora; 
 

§ 2º – Comprovação de desempenho acadêmico satisfatório conforme 
resolução interna vigente; 
 

§ 3º – Desempenho Muito bom e/ou Bom em disciplinas (conceitos A e B, 
respectivamente) e nas demais atividades acadêmicas do(a) bolsista. Caso o(a) bolsista 
não atinja o desempenho exigido em disciplinas e no instrumento específico de 
acompanhamento e avaliação de atividades acadêmicas do PPGNUT, perderá o direito 
à bolsa; 
 

§ 4º – Não acúmulo de bolsa de qualquer natureza oferecida por agências 
nacionais ou estrangeiras de fomento ou congêneres; 

 
§ 5º – Respeito às normas da agência de concessão da bolsa. 
 
Art. 3º Em casos de complementação financeira proveniente de outras fontes, 

serão seguidas as normas da agência específica de concessão de bolsas; 
 
Art. 4º A primeira distribuição de bolsas gerenciadas pelo PPGNUT será 

realizada com base em avaliação composta por: 
 

§ 1º – Desempenho no processo seletivo para ingresso no PPGNUT (até 7 
pontos); 
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§ 2º – Ter sido contemplado com isenção do pagamento da inscrição no 

Processo Seletivo (família de baixa renda) (1,5 pontos); 
 
§ 3º – Ter ingressado no PPGNUT por meio da política de ações afirmativas 

na Pós-Graduação (1,5 pontos). 
 

Art. 5º A bolsa será inicialmente concedida por um período de doze (12) 
meses para Mestrado, e de vinte e quatro (24) meses para Doutorado, e sua manutenção 
será condicionada à avaliação do desempenho acadêmico do(a) bolsista ao final destes 
períodos, pela Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente. 

 

Art. 6º Em caso de disponibilização de novas cotas ou remanejamento de 
cotas já existentes, por qualquer motivo, a (re)distribuição de bolsa gerenciada pelo 
PPGNUT será realizada com base em avaliação da Comissão de Bolsas e 
Acompanhamento Discente, de acordo com os critérios estabelecidos nos Art. 2º e 4º 
desta Resolução, com aprovação da CPGNUT. 

 
Art. 7º O(a) estudante terá direito à bolsa somente durante o período regular 

do curso, o que não abrange possível período de prorrogação do prazo para a defesa. 
 
Art. 8º Os casos não contemplados na presente resolução serão deliberados 

pela CPGNUT. 
 
Art. 9º Essa resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 
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