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RESOLUÇÃO ESPECÍFICA N
O

 002/2016 

Estabelece normas para a concessão de 

bolsa de estudo no Programa de Pós-

graduação stricto sensu em Engenharia 

Ambiental e Sanitária, nível de mestrado. 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 1 - A distribuição de bolsas institucionais do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Ambiental e Sanitária (PPGEAS) é de competência da Comissão de Bolsas do 

PPGEAS. 

 

§1
o
 - A Comissão de Bolsas será composta conforme Regulamento Geral do PPGEAS; 

 

§2
o
 - São atribuições da Comissão de Bolsas: 

a. observar as normas do PPGEAS e zelar pelo seu cumprimento; 

b. examinar as solicitações dos candidatos; 

c. selecionar os candidatos mediante critérios que priorizem o mérito acadêmico; 

d. divulgar o resultado da seleção realizada. 

 

Art. 2 - A aprovação e classificação dos candidatos no processo de seleção de ingresso 

ao PPGEAS não implicará, necessariamente, na concessão de bolsas. 

 

Art. 3 - São condições mínimas do aluno para obtenção e manutenção de bolsa de 

estudo: 

a. ser aluno regular do PPGEAS e comprovar desempenho acadêmico 

satisfatório; 

b. ter dedicação integral e assiduidade às atividades acadêmicas e de pesquisa do 

PPGEAS, atestada pelo aluno por declaração, cuja veracidade será passível de 

avaliação e acompanhamento pela Comissão de Bolsas; 

c. não acumular bolsa, nem possuir vínculo empregatício de qualquer natureza ou 

ocupação análoga à emprego originadora de renda; 

d. quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades 

profissionais e sem percepção de vencimentos; 

e. apresentar plano de trabalho contendo cronograma de no máximo de 24 meses; 

f. realizar Estágio em Docência conforme Resolução que regulamente o Estágio 

Docência (CEPEC/UFG) vigente. 

 

§1
o
 - Terá desempenho satisfatório o aluno que: 

a. não tenha obtido nenhuma reprovação por rendimento escolar (conceito D) ou 

por frequência; 

b. for avaliado positivamente pelo seu orientador, a cada 6 meses de bolsa, para 

efeito de renovação. 



 

§2
o
 - As normas para elaboração do Plano de Trabalho serão definidas pela Comissão 

de Bolsas com aprovação da CPG e divulgadas pela Coordenação do PPGEAS. 

 

Art. 4 - A distribuição de bolsas será realizada em função da classificação geral dos 

alunos solicitantes e aptos a receber bolsa de estudo. 

 

§1
o
 - A Coordenação emitirá uma lista com os alunos aptos a receberem bolsa de 

estudo. 

 

§2
o
 - As bolsas disponíveis para determinado ano letivo serão distribuídas para os 

alunos do mesmo ano letivo de oferta da bolsa. 

 

§3
o
 - Em casos de bolsas excedentes, as mesmas poderão ser distribuídas a alunos do 

processo seletivo anterior, seguindo as mesmas regras dessa Resolução. 

 

TÍTULO II 

BOLSA PARA ALUNOS INICIANTES 

Art. 5 - A distribuição de bolsas para os alunos iniciantes será realizada considerando-

se a nota final obtida no Processo Seletivo e a entrega do Plano de Trabalho. 

 

§1
o
 - No caso de empate, serão adotados os seguintes critérios: 

a. maior pontuação em publicações (artigos em periódicos, trabalhos em 

congressos, livros e capítulos de livros) na área de concentração do PPGEAS; 

b. maior média geral no currículo vitae, apresentado no processo seletivo; 

c. sorteio. 

 

TÍTULO III 

BOLSA PARA ALUNOS EM CURSO 

Art. 6 - A distribuição de bolsas para os alunos em curso será realizada considerando-

se os seguintes critérios: 

a. ter cursado, no mínimo, 50% dos créditos no primeiro semestre ou 100% dos 

créditos no final do primeiro ano; 

b. ter Coeficiente de Rendimento (CR) superior a 2,0, calculado por média 

ponderada dos pesos aos conceitos obtidos em todas as disciplinas cursadas em 

função de pesos constantes no Tabela 1, aplicando a Equação 1, não sendo 

computados os créditos obtidos em atividades complementares; 

 

Tabela 1: Pesos relacionados aos conceitos utilizados para determinação do Coeficiente de 

Rendimento 

Conceito Peso 

A 3,0 

B 2,0 

C 1,0 

D 0,0 

 



  (Equação 1) 

 

c. maior Coeficiente de Rendimento. 

 

Parágrafo único: em caso de empate no CR, será atribuída bola ao aluno que obtiver maior 

pontuação em publicações (artigos em periódicos, trabalhos em congressos, livros e capítulos 

de livros) na área de concentração do PPGEAS. Persistindo o empate, será realizado sorteio. 

 

TÍTULO IV 

CANCELAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS 

Art. 7 - Além do disposto no Artigo 3 e dos itens a e b do Artigo 6, o aluno estará 

sujeito à perda da bolsa em qualquer momento do curso, nos seguintes casos: 

a. apresentar conceito “D” nas disciplinas cursadas; 

b. deixar de cumprir o prazo de realização do Exame de Qualificação estabelecido 

pelo Regulamento do PPGEAS; 

c. caso não apresente relatório semestral para o PPGEAS, conforme regulamento 

das bolsas CAPES, CNPq e FAPEG, devidamente assinado pelo orientador e 

coordenador do curso e, também, aprovado pela CPG do PPGEAS; 

d. ser reprovado no exame de qualificação conforme calendário estabelecido pela 

CPG do PPGEAS. 

 

TÍTULO V 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 8 - Casos omissos serão resolvidos pela CPG. 

 

Art. 9 - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 

 

 

 

Goiânia, 05 de abril de 2016. 

 

 

 

Prof. Dr. Joel Roberto Guimarães Vasco 

Coordenador do PPGEAS 

 

 

 

 

Prof. Dr. Alexandre Kepler Soares 

Sub-Coordenador do PPGEAS 

 



Anexo 1 – Considerações para elaboração e apresentação do Plano de Trabalho 

 

O Plano de Trabalho deverá ser elaborado entre 5 e 8 páginas (sem considerar capa e 

sumário) em folha A4, margens 2,5, espaçamento entre linhas 1,5, fonte times New 

Roman, tamanho 12.  

Deverá conter: 

 Introdução com Justificativa; 

 Objetivo Geral e objetivos específicos; 

 Material e métodos fundamentada; 

 Condições de Exequibilidade Técnico-financeira; 

 Resultados esperados; 

 Cronograma; 

 Referências 

 


