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Estabelece critérios para o 
acompanhamento e avaliação 
do desempenho dos discentes, 
no âmbito do Programa de 
Pós-graduação, nível Mestrado 
e Doutorado, em Educação em 
Ciências e Matemática da Pró-
Reitoria de Pós-Graduação da 
Universidade Federal de Goiás. 
 

 
CAPITULO I - DOS ASPECTOS GERAIS 
Art. 1º. A Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente (CBAD) ficará 
responsável pelo processo seletivo de bolsistas e pelo acompanhamento de 
todos os discentes do Programa de Pós-graduação, nível Mestrado e 
Doutorado, em Educação em Ciências e Matemática da Pró-Reitoria de Pós-
Graduação da Universidade Federal de Goiás. 
§1º A CBAD será composta pelo coordenador, por dois docentes e por dois 
representantes discentes, sendo um do mestrado e outro do doutorado. 
§2º O mandato dos membros da CBAD será de dois anos, sendo permitida 
uma prorrogação de prazo de dois anos. 
 
CAPÍTULO II - DA COMISSÃO DE BOLSAS E DE ACOMPANHAMENTO 
DISCENTE 
Art. 2º. São atribuições da Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente: 
I. manter um sistema de acompanhamento do desempenho acadêmico dos 
bolsistas e não bolsistas e do cumprimento das diferentes fases previstas no 
Programa de estudos; 
II. selecionar os bolsistas com base nesta resolução específica, bem como nas 
normas estabelecidas pela UFG, pela Capes, pelo CNPq ou por outra 
instituição de fomento à pesquisa; 
III. avaliar os relatórios semestrais dos bolsistas e não bolsistas; 
IV. apresentar parecer sobre os relatórios semestrais à coordenadoria do 
PPGECM. 
V. Atribuir bolsas e propor a substituição de bolsistas. 
 
CAPÍTULO III – DA CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DE BOLSAS 
Art.3º – A distribuição das bolsas de estudos do PPGECM será feita por meio 
de um processo seletivo publicado em edital e coordenado pela CBAD. 
§1º – Os prazos e as documentações exigidas para as candidaturas às bolsas 
serão divulgados por meio da publicação de um edital pela Coordenadoria do 
Programa, em prazo estipulado previamente. 
Parágrafo 2 – Os critérios de pontuação para concessão de bolsas serão 
explicitados no edital de seleção. 



Art.4º – Todos os estudantes regularmente matriculados no PPGECM que 
desejarem ter bolsa de estudos deverão se candidatar ao processo de seleção 
de bolsistas. 
Art.5º – As bolsas são concedidas pelo prazo de doze meses, renováveis 
anualmente. 
§1º – A concessão da bolsa poderá ser suspensa, por solicitação do orientador, 
devidamente justificada e encaminhada a Coordenadoria do PPGECM. 
§2º – Não caberá substituição de bolsista durante a suspensão da bolsa a 
pedido. 
§3º – Em caso de interrupção ou revogação, haverá realocação de bolsa 
conforme edital específico. 
§4º – No caso de novas bolsas, elas serão destinadas aos alunos que 
compõem a lista de espera, conforme edital vigente. 
Art.6º – Será revogada a concessão da bolsa, com consequente restituição de 
todos os valores de mensalidades e demais benefícios, se apurada omissão da 
percepção de rendimentos, quando exigida, declaração falsa da inexistência de 
apoio por outra agência ou outra fraude praticada pelo bolsista, sem a qual a 
concessão não teria ocorrido.  
Parágrafo único – A bolsa poderá ser revogada a qualquer tempo por 
descumprimento às normas gerais da UFG. 
Art.7º – O resultado final será homologado pela Coordenadoria do programa. 
 
CAPÍTULO IV - DA AVALIAÇÃO DE RELATÓRIOS SEMESTRAIS DE 
BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS 
Art. 8º. Para fins de avaliação do relatório semestral de bolsistas e não 
bolsistas, A CBAD levará em consideração os seguintes critérios: 
I. Fluxo do cumprimento das disciplinas; 
II. Desempenho acadêmico nas disciplinas cursadas; 
III. Realização do exame de qualificação; 
IV. Análise da produção acadêmica do discente; 
V. Realização do Estágio Docência; 
VI. Participação atestada nas atividades organizadas pelo PPGECM; 
VII. Participação em grupos de estudos e pesquisas vinculados ao PPGECM. 
Art. 9º. Os relatórios de bolsistas e não bolsistas são semestrais, devendo ser 
encaminhados à Secretaria do PPGECM, no período de matrícula dos 
discentes, acompanhado de parecer favorável do orientador; 
Parágrafo único: O discente ingressante, bolsista ou não, entregará seu 
primeiro relatório semestral na matrícula do segundo semestre do ano letivo de 
seu ingresso. 
Art. 10º. O discente que obtiver o conceito D em uma disciplina será desligado 
do PPGECM. 
Art. 11º. O discente que for reprovado por frequência em uma disciplina será 
desligado do PPGECM. 
 
CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 12º. Todos os discentes do Programa de Pós-graduação, nível 
Mestrado e Doutorado, em Educação em Ciências e Matemática da 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás,  
matriculados até a data de aprovação desta Resolução seguirão as 
normas fixadas pela mesma.  



Art. 13º. Os casos não previstos nesta Resolução serão analisados, avaliados 
e deliberados pela Coordenadoria. 

 
 


