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NORMA INTERNA nº 03/2016 

 

Estabelece Normas para a Distribuição de 

Bolsas para Discentes do Programa de Pós-

Graduação em Biodiversidade Animal da 

Universidade Federal de Goiás.  

 

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal da UFG 

(CPG), em reunião realizada em 01 de dezembro de 2016 

 

R E S O L V E: 

 

Artigo 1º. O Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal (PPGBAN) 

estabelece as normas para distribuição de bolsas para discentes com o intuito de 

organizar, evitar discordância e possíveis conflitos com relação às bolsas de estudo 

disponíveis para o Programa. 

 

Artigo 2º. A concessão de bolsas para os alunos ingressantes no PPGBAN se efetuará 

em função da disponibilidade das mesmas e segundo critérios fixados pelas agências de 

fomento e por este regulamento.  

 

Artigo 3º. Os critérios estabelecidos no presente regulamento são aplicáveis para 

concessão de bolsas para o PPGBAN provenientes de agências federais, estaduais e 

municipais de fomento a ensino e pesquisa. 

 

Artigo 4º. A comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente do PPGBAN se 

responsabilizará pela seleção e nomeação de bolsistas em cada ano, bem como pelo 

cancelamento ou transferência da bolsa para outros alunos do Programa. 

 

Artigo 5º. A distribuição de bolsas seguirá a ordem de classificação do processo seletivo 

para ingresso no Programa, conforme o seguinte: 
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I. Participarão do processo de distribuição de bolsas, os alunos do processo seletivo 

atual e do anterior que não foram pleiteados com bolsa em seu primeiro ano de 

PPGBAN. 

II. As notas dos alunos do processo seletivo atual e anterior não sofrerão nenhuma 

alteração, desde que o aluno não possua vínculo empregatício no momento da 

matrícula; 

III. Notas dos alunos com vínculo empregatício no momento da matrícula (processo 

atual e anterior) terão a nota final multiplicada por 0,85. 

 

Artigo 6º. Os alunos do processo seletivo anterior que não foram pleiteados com bolsa 

em seu primeiro ano no PPGBAN poderão concorrer à bolsa, juntamente com os 

ingressantes do processo seletivo atual, mediante realização das provas de 

conhecimento específico em Zoologia e submissão de Currículum Vitae para análise, 

conforme as regras especificadas no edital do processo seletivo. 

 § 1º O aluno do processo seletivo anterior deverá se inscrever no processo 

seletivo atual, indicando a sua intenção de concorrer à bolsa em formulário de inscrição 

específico. 

 § 2º O aluno do processo seletivo anterior que está concorrendo pela bolsa será 

dispensado do pagamento da taxa de inscrição. 

 § 3º Será considerado para classificação final somente os resultados da prova de 

conhecimento específico em Zoologia e nota do curriculum vitae, conforme pesos e 

critérios estabelecidos em edital específico. 

 

Artigo 7º. Dependendo das regras da agência de fomento, outra seleção interna com 

critérios diferenciados poderá ser realizada. 

  

Artigo 8º. Os alunos que entraram nas cotas reservadas para candidatos autodeclarados 

pretos, pardos e índios (PPI) poderão concorrer por bolsas ofertadas pela Universidade 

Federal de Goiás relativas ao programa de cotas, quando disponível; 
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Artigo 9º. A bolsa poderá ser cancelada a qualquer momento, caso o aluno se enquadre 

nos seguintes casos: 

 

I. Na obtenção de um (01) conceito “C” ou “D” em qualquer disciplina 

ofertada pelo Programa; 

II. Descumprimento de prazos estabelecidos no calendário acadêmico; 

III. Não entrega de atividades previstas no programa, tais como relatórios de 

acompanhamento ou projetos de pesquisa, dentro dos prazos 

estabelecidos no calendário acadêmico. 

 

 

Artigo 10º. A(s) bolsa(s) cancelada(s) poderá(ão) ser transferida(s) a outro(s) aluno(s) 

do Programa, seguindo os mesmos critérios estabelecidos no Artigo 5º deste 

regulamento. 

 

Artigo 11º. Esse regulamento não é aplicável para bolsas com destinação específica 

designada por edital próprio.  

 

Artigo 12º. Os casos omissos na presente Norma Interna serão apreciados pela 

Comissão de Bolsas e Acompanhamento. 

 

Art. 13º. Esta Norma Interna entra em vigor a partir de data de aprovação pela 

Coordenadoria Geral do PPGBAN . 

   

 

 

 

 

Prof. Rodrigo Damasco Daud 

Coordenador 

 

 

Prof. Daniel de Brito Candido da Silva  

Subcoordenador 
 

 
 


