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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL CATALÃO 
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE LETRAS E LINGUÍSTICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 
MESTRADO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 
 

RESOLUÇÃO CPG_PPGEL Nº 006R/2017 
 
 

(Reeditada com as alterações introduzidas pela Resolução CONSUNI/CEPEC Nº 01/2017) 
 

Dispõe sobre a Concessão e Manutenção de Bolsas e Normatiza o 
acompanhamento das atividades dos discentes no âmbito do Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Estudos da Linguagem em nível de 
Mestrado, da Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística (UAEEL) 
da Regional Catalão – Universidade Federal de Goiás e revoga a Resolução 
CPG_PMEL Nº 001/2011. Esta resolução está alinhada com o normatizado 
pela Resolução Conjunta – CONSUNI/CEPEC Nº 01/2017, incluindo o 
Estágio Docência. 

 
 

A Coordenadoria Colegiada do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado em 
Estudos da Linguagem (PPGEL), da UAELL, Regional Catalão – Universidade Federal de 
Goiás, usando de suas atribuições e objetivando atender ao Regulamento Geral do PPGEL, 
bem como à legislação vigente nas agências de fomento, RESOLVE: 

 
 

Art. 1º. Estabelecer os critérios de composição e funcionamento da Comissão de Bolsas e 
Acompanhamento Discente do PPGEL, na forma estabelecida nessa Resolução. 

 
 

Art. 2º. Aprovar as normas aplicáveis à concessão e manutenção de bolsas no PPGEL, na 
forma disciplinada nesta Resolução. 

 
 

Art. 3º. Estabelecer os procedimentos e normas de acompanhamento discente, aplicáveis a 
alunos/as regulares do PPGEL. 

 
 

Art. 4º. A Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente do PPGEL é permanente e terá 
a seguinte composição: 

 
I. Coordenador do Programa, com a função de presidente; 
II. 02 (dois) representantes do corpo docente permanente (de diferentes linhas do 

Programa), com um suplente; 
III. 02 (dois) representantes do corpo discente (de diferentes linhas do Programa), 

com um suplente. 
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§ 1º. Os representantes do corpo docente e seu suplente serão indicados pela CPG do 
PPGEL e terão mandato de dois (02) anos, podendo ser reconduzidos por mais um (01) 
ano. 

 
§ 2º. Os representantes discentes e seu suplente deverão ser pós-graduandos, 
regularmente matriculados no PPGEL, eleitos por seus pares e com mandato de um (01) 
ano, sendo permitida uma recondução. 

 
§ 3º. Na Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente, o Coordenador do Programa 
terá, além do voto comum, também o voto de qualidade. 

 
 

Art. 5º. A distribuição de bolsas será feita por meio de ranqueamento anual, assegurando a 
participação de todos os candidatos que atenderem às determinações desta Resolução. 

 
§ 1º. O resultado do julgamento da seleção de bolsas será apresentado pela Comissão de 
Bolsas e Acompanhamento Discente à Coordenadoria Colegiada de Pós-Graduação (CPG) 
do PPGEL para devida homologação. 

 
§ 2º. A Coordenação do PPGEL publicará o resultado do julgamento das inscrições efetuado 
pela Comissão na página do Programa e no mural da Unidade. 

 
 

Art. 6º. O julgamento para a concessão e o acompanhamento das cotas de bolsas do 
PPGEL competirão à Comissão de Bolsas. 

 
§ 1º. Compete à Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente: 

I. selecionar e indicar os alunos-candidatos a bolsas junto aos órgãos 
financiadores, observadas as normas estabelecidas pelo Regulamento do 
PPGEL, por esta Resolução, pela UFG, CAPES e/ou outra agência de fomento e 
órgãos financiadores, quando for o caso; 

II. avaliar, com a anuência e o auxílio dos respectivos professores orientadores, o 
desempenho dos bolsistas em todas as fases do seu percurso acadêmico, de 
modo a decidir sobre a manutenção ou suspensão da bolsa, segundo as normas 
desta Resolução e dos órgãos financiadores; 

III. avaliar os relatórios semestrais dos bolsistas; 
IV. fazer o acompanhamento das atividades de alunos não-bolsistas, por meio da 

avaliação dos relatórios semestrais e outras atividades possíveis de serem 
executadas pelos discentes no âmbito do PPGEL. 

 
§ 2º. Compete à Coordenação do PPGEL: 

I. tornar públicos os resultados da avaliação e da classificação dos candidatos à 
bolsa; 

II. remeter aos órgãos financiadores, em tempo hábil, toda a documentação por eles 
exigida; 

III. manter informados os candidatos à bolsa e os bolsistas da forma como vem 
sendo executada a distribuição de cotas; 

IV. Comunicar aos bolsistas que apresentarem, segundo avaliação por parte da 
Comissão de Bolsas e do/a professor/a orientador/a, desempenho insatisfatório 
de suas atividades, a possibilidade de suspensão de seu respectivo fomento. 

 
 

Art. 7º. Ficam estabelecidos os seguintes critérios na distribuição das bolsas, observadas as 
normas das agências de fomento: 
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I. a maior nota final obtida pelo aluno no processo seletivo de ingresso ao PPGEL; 
II. ausência de vínculo empregatício; 

III. enquadramento nos critérios da Resolução CONSUNI 07/2015, que dispõe sobre 
a política de ações afirmativas para pretos, pardos e indígenas na Pós- 
Graduação Stricto Sensu na UFG. 

 
§ 1º. Caso o aluno possua vínculo empregatício serão observados, além da média final do 
exame de seleção, os critérios na seguinte ordem: 

I. aluno com vínculo empregatício em licença integral; 
II. aluno com vínculo empregatício de docência na área de Letras e áreas afins, em 

qualquer nível, com carga horária reduzida (20h) e parecer favorável do/a 
orientador/a; 

III. aluno com vínculo empregatício em atividades relacionadas à área de seu projeto 
de pesquisa, e de interesse para sua formação acadêmica, com carga horária 
reduzida (20h) e parecer favorável do/a orientador/a. 

 
§ 2º. Não perderá a bolsa o aluno que, já estando na condição de bolsista, venha a adquirir 
vínculo empregatício de até 20h semanais, nos termos da Portaria Capes, em sua área de 
formação e relacionado com o tema de sua pesquisa. 

I. Cabe ao/à orientador/a a autorização do vínculo empregatício  e  o 
acompanhamento das atividades do aluno no curso. 

 
§ 3º. Em caso de empate, serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios: 

I. maior nota obtida na Prova de Conhecimento Específico no processo seletivo; 
II. maior nota obtida na avaliação do projeto de pesquisa no processo seletivo; 

III. maior pontuação obtida na análise do Currículo Lattes; 
IV. ter sido bolsista de Iniciação Científica, de Monitoria ou Estágio; 
V. persistindo o empate, a decisão caberá à Comissão de Bolsas, a partir da 

avaliação do Histórico Escolar do candidato. 
 

§ 4º. O aluno que, caso chamado para a formalização da bolsa, não satisfizer os critérios 
estabelecidos nesta Resolução, deverá assinar o Termo de Desistência. 

 
§ 5º. Em caso de trancamento de matrícula, o aluno perderá a bolsa e será deslocado para 
o final da lista de espera quando reativar sua matrícula no Programa. 

 
Art. 8º - Havendo disponibilidade de cotas de bolsas, e atendidas as exigências do PPGEL e 
das agências de fomento, o(a) candidato(a) melhor classificado no Processo de Seleção de 
Bolsas, em cada Linha de Pesquisa do Programa, será contemplado com bolsa, 
observando-se o disposto nesta Resolução e os critérios da agência de fomento que a 
disponibilizar. 

 
Parágrafo único - Sendo o(a) candidato(a) melhor classificado(a), segundo a respectiva 
Linha de Pesquisa, impedido(a) de obter a bolsa, a mesma será repassada ao classificado 
subsequente da respectiva Linha de Pesquisa segundo os critérios e classificação 
apresentados pela Comissão de Bolsa decorrente do Processo de Seleção de Bolsas. 

 
Art. 9º. Independentemente da data de concessão, a bolsa expira quando o aluno completar 
24 meses de inscrição no Mestrado. 

 
Art. 10º. O bolsista deverá satisfazer às seguintes condições: 

I. concluir os créditos referentes às disciplinas no primeiro ano de ingresso no 
Programa; 
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II. apresentar o Plano de Estudo, aprovado pelo/a orientador/a, à Coordenação do 
Programa até o final do primeiro período letivo; 

III. não obter duas notas-conceito C e/ou uma nota-conceito D nas disciplinas 
cursadas; 

IV. encaminhar, ao final de cada semestre letivo, à Coordenação do PPGEL um 
relatório de suas atividades acadêmicas e de pesquisa, com o aval do/a 
orientador/a; 

V. cumprir o Estágio Docência, conforme regulamentação dos órgãos de 
financiamento, sob a supervisão do/a orientador/a e/ou do/a professor/a da 
disciplina na graduação, juntamente ao ensino em nível de graduação da 
Regional Catalão-UFG, mais especificamente nos cursos de Graduação 
disponibilizados pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística 
conforme Resolução Conjunta – CONSUNI/CEPEC Nº 01/2017. 

VI. submeter-se ao exame de qualificação de dissertação até o 18o mês do curso em 
andamento; 

VII. ter produção científica, pelo menos três, ao longo dos vinte e quatro (24) meses 
nas seguintes modalidades: artigo completo em anais de congresso científico ou 
periódicos com conselho editorial, ou capítulo de livro, ou tradução de artigo e/ou 
capítulo de livro, sendo proporcional ao período de vigência da bolsa; 

VIII. não acumular bolsa/auxílio deste Programa com outro Programa da CAPES ou 
de outra agência de fomento ou de organismos nacionais ou internacionais; 

IX. Informar à coordenação, em seu Plano de Trabalho anual e Relatório Semestral, 
seu horário de permanência na Regional Catalão, a fim de cumprir o tempo de 
dedicação obrigatório à pesquisa financiada pela agência de fomento; 

X. participar das atividades programadas e eventos promovidos pelo PPGEL. 
 
 

Art. 11º. A manutenção da bolsa concedida ao aluno está condicionada a uma avaliação 
semestral, a cargo da Comissão de Bolsa e Acompanhamento Discente. 

 
§ 1º. É vedada a acumulação de bolsas, seja qual for o nível e a fonte financiadora, com 
exceção do estabelecido pela Portaria Conjunta Nº. 1 CAPES/CNPq, de 12/12/2007, 
segundo a qual os bolsistas CAPES, matriculados em programas de Pós-Graduação no 
país, poderão receber bolsa da Universidade Aberta do Brasil – UAB, quando atuarem como 
tutores. Em relação aos demais agentes da UAB, não será permitido o acúmulo dessas 
bolsas. 

 
§ 2º. O bolsista que abandonar o curso não poderá voltar à condição de candidato à bolsa, 
mesmo que seja aprovado em novo exame de seleção. 

 
§ 3º. A bolsa pode ser cancelada a qualquer momento, caso o desempenho do aluno não 
seja considerado satisfatório pelo/a orientador/a e pela Comissão de Bolsas e 
Acompanhamento do PPGEL por meio da análise do relatório semestral. 

 
§ 4º. O cancelamento da bolsa poderá ocorrer se aluno não atender às exigências dessa 
Resolução, às recomendações do/a orientador/a durante o curso bem como às exigências 
específicas das agências de fomento. 

 
§ 5º. A matrícula do aluno bolsista está condicionada à entrega do Relatório Semestral; a 
não entrega do mesmo implicará o cancelamento da bolsa. 

 
Art. 12. A política de acompanhamentos de pesquisa dos discentes bolsistas e não-bolsistas 
dar-se-á por meio das seguintes ações no âmbito do PPGEL: 
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I. Sessões regulares de orientação e participação em Grupo de Pesquisa 
coordenado pelo orientador ou docente da mesma linha de Pesquisa; 

II. Acompanhamento da reelaboração do projeto de pesquisa para alunos 
ingressantes, nos termos do Art. do Regulamento Geral do PPGEL; 

III. Elaboração de Plano de Trabalho anual, conforme Resolução Específica do 
PPGEL para esse fim; 

IV. Solicitação de Relatório Semestral; 
V. Realização do Seminário de Pesquisas do Mestrado em Estudos da Linguagem 

(SEPMEL), com a realização de arguições por avaliadores externos ao PPGEL; 
VI. Realização do Exame de Qualificação de Dissertação, obrigatório conforme o 

Regulamento Geral do PPGEL e Resolução UFG/CEPEC 1403/16; 
VII. Participação em eventos nacionais e/ou internacionais, com respectiva 

publicação de produtos (resumos simples; resumos expandidos; textos completos 
em anais). 

 
Art. 13. Alunos bolsistas e não bolsistas poderão ser solicitados a contribuir com atividades 
de apoio ao funcionamento do PPGEL, tendo em vista a formação de recursos humanos, a 
integração institucional do discente e sua colaboração com o Programa, na forma descrita 
nesta Resolução: 

I. composição de comissão organizadora de eventos promovidos pelo PPGEL e 
pela UAELL/RC; 

II. colaboração na organização e editoração de números da Revista Linguagem – 
Estudos e Pesquisas; 

III. revisão em língua portuguesa e estrangeira de textos submetidos à Revista 
Linguagem – Estudos e Pesquisas; 

IV. participação em comissão de editoração de Anais de Eventos promovidos pelo 
PPGEL; 

V. acompanhamento especial de discente regularmente matriculado no PPGEL, nos 
moldes de monitoria voluntária; 

VI. outras atividades eventuais que a Coordenação e CPG julgarem pertinentes. 
 
 

Art. 14. Os casos de desligamento de alunos bolsistas e não bolsistas, seguirão o que 
apresenta a Resolução CEPEC nº 1472 no Art. 34º em que estabelece o conceito da 
disciplina de A a D, sendo D - Insuficiente, reprovado, sem direito a crédito, o que implica o 
desligamento do programa. 

 
Art. 15º. Esta Resolução entra em vigor a partir da sua aprovação pelo Colegiado do 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado em Estudos da Linguagem. 

 
Art. 16º. Os casos omissos serão estudados pela Comissão de Bolsas e Acompanhamento 
discente e as decisões serão apreciadas pela Coordenadoria Colegiada de Pós-Graduação 
(CPG-PPGEL). 

Catalão, 07 de fevereiro de 2018. 
 
 

 
Profa. Dra. Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu – Mestrado em Estudos da 
Linguagem 

Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão 


