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VOTO: 
 
 

Foi aprovada, ad referendum da Câmara de Pós-Graduação, em 22/04/2020, a 

Resolução 06/2019, que regulamenta os critérios de concessão e renovação de 

bolsas, conforme previsto no Regulamento do Programa de Pós-Graduação em 

Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável. 

 
 

 

 
 

          Prof. Fabio Alves 

Pró-Reitor de Pós-Graduação 
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! RESOLUÇÃO!Nº!06,!DE!26/03/2019!

Regulamenta! os! critérios! de! concessão! e! renovação! de!

bolsas,!conforme!previsto!no!Regulamento!do!Programa!

de! Pós;Graduação!em! Ambiente! Construído! e!

Patrimônio!Sustentável!

O!Colegiado!do!Programa!de!Pós;Graduação!em!Ambiente!Construído!e!Patrimônio!Sustentável,!no!

uso!de!suas!atribuições,!considerando!o!inciso!XXII!do!Artigo!40!das!Normas!Gerais!da!Pós;Graduação!

da!UFMG,!que!determina!que!como!atribuição!do!Colegiado! !estabelecer,!em!Resolução!específica!
submetida! à! aprovação! da! CPG,! critérios! para! alocação! de! bolsas! e! para! acompanhamento! dos!
bolsistas,!RESOLVE:!

Art.!1º!–!O!processo!de!distribuição!de!Bolsas!de!Mestrado!e!Doutorado!do!Programa!será́!realizado!pela!

Comissão!de!Bolsas,!estruturada!a!partir!das!normas!da!CAPES!e!demais!agências!de!fomento.!!

Parágrafo!Único!–!A!distribuição!de!bolsas!será!feita!observando!as!normativas!vigentes!específicas!das!

agências!de!fomento!e!nas!Normas!Gerais!da!Pós;Graduação!da!UFMG,!conforme!item!XXII!do!Artigo!nº40.!

Art.!2º!–!Cabe!ao!Colegiado!do!Programa!informar!à!Comissão!de!Bolsas,!em!reunião!realizada!no!início!de!

cada!semestre!letivo,!a!quantidade!de!bolsas!disponíveis,!assim!distribuídas:!

I.! Mestrado!–!novas;!

II.! Mestrado!–!renovação;!

III.! Doutorado!–!novas;!

IV.! Doutorado!–!renovação.!

Art.!3o!–!Cabe!à!Comissão!de!Bolsas,!em!reunião!realizada!no!início!de!cada!semestre!letivo!ou!quando!

convocada,!analisar!os!pedidos!de!bolsas!novas!a!partir!do!encaminhamento!da!documentação!constante!

no!https://www.ufmg.br/prpg/bolsas/!e!do!Formulário!de!Solicitação!de!Bolsas:!

Art.!4o!–!As!bolsas!têm!duração!de!até!24!(vinte!e!quatro)!meses!para!o!Mestrado!e!até!48!(quarenta!e!oito)!

meses! para! o! Doutorado,! contados! a! partir! da! data! de! matrícula! dos! alunos,! sendo! renovadas!

semestralmente.!

§! 1º! ;! Na! apuração! do! limite! de! duração! das! bolsas,! considerar;se;ão! também!as! parcelas! recebidas!

anteriormente! pelo! bolsista,! advindas! de! outro! programa! de! pós;graduação! ou! de! outras! agências!

financiadoras!para!o!mesmo!nível!de!curso,!assim!como!o!período!do!estágio!no!exterior!subsidiado!por!

qualquer!agência!ou!organismo!nacional!ou!estrangeiro;!

§!2º!;!A!bolsa!será!cancelada!imediatamente!após!a!defesa!da!Dissertação!ou!Tese.!

Art.!5o–!A!distribuição!das!bolsas! disponíveis!no! início!de!cada! semestre! letivo,!nas!duas!categorias! ;!

alunos! matriculados! anteriormente! não! contemplados! e! novos! ingressantes! ;! será! feita! a! partir! do!

encaminhamento!à!Comissão!de!Bolsas!de!Formulário!de!Solicitação!de!Bolsa,!Histórico!Escolar!–!no!caso!
de!alunos!correntes!no!Programa!–,!Histórico!de!Disciplinas!Isoladas!–!no!caso!de!alunos!ingressantes!–!e!

CV! Lattes! atualizado! e! Análise! socioeconômica! da! FUMP,! observando! os! seguintes! critérios! para!

classificação!dos!candidatos!para!a!concessão!de!bolsas:!

I.! Nota!final!no!exame!de!seleção!de!ingresso!(Nota!de!70!a!100)!(Peso!5);!
II.! Publicações!em!parceria!com!os!docentes!da!casa,!indexadas!no!Qualis!(A=50;!B=30);!artigos!

em! congressos! e! capítulos! de! livros! (15),! contemplando! período! de! vigência! da! avaliação!

quadrienal!até!a!data!de!entrega!da!documentação,!sem!limite!de!pontuação!(Peso!3);!
III.! Rendimento! escolar! –! média! final! entre! os! conceitos! das! disciplinas! cursadas! como!

obrigatórias,!eletivas!ou!isoladas!(A=100;!B=89;!C=79),!lançadas!no!Histórico!Escolar.!No!caso!

de!alunos!recém!ingressos!que!não!computarem!disciplinas!isoladas,!o!resultado!será!a!média!
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dos!itens!I,!II!e!IV.!O!aluno!que!obtiver!mais!de!um!“C”!em!um!semestre,!conceito!abaixo!deste!

ou!reprovação!por!frequência!perderá!o!direito!à!solicitação!da!bolsa!(Peso!1);!
IV.! Análise!socioeconômica!da!FUMP!(http://www.fump.ufmg.br),!atribuída!nota!100!(Peso!1);!

Parágrafo!Único!–!A!nota!será!a!média!das!notas!multiplicadas!pelos!respectivos!pesos.!No!caso!de!empate,!

será! considerada! prioritária! a! nota! final! de! ingresso,! seguida! pela! pontuação! das! publicações! e! do!

rendimento!escolar.!

!

Art.!6o–!A!concessão!da!bolsa!condicionar;se;á!à!observância!dos!seguintes!requisitos:!
I.! Disponibilidade!integral!para!realizar!o!curso;!

II.! Ausência! de! vínculo! empregatício! e/ou! atividade! profissional! regular! remunerada,! incluindo!

propriedade!ou!sociedade!em!empresa,!servidor!público!ou!empregado!com!contrato!ou!carteira!

assinada,!comprovada!por!declaração;!

III.! Não! acúmulo! de! bolsa!de! qualquer!modalidade! de! auxilio! ou! bolsa! de! agência! de! fomento!

pública!nacional!ou!internacional,!ou!empresa!pública!ou!privada;!

IV.! Não!ser!aluno!em!programa!de!residência;!

V.! Ter!bom!desempenho!acadêmico;!

VI.! Não! ter! solicitado! trancamento! parcial! de! disciplinas! obrigatórias! ou! trancamento! integral!

durante!o!curso,!em!relação!aos!alunos!regulares.!

!

Art.!7o.!!Cabe!à!Comissão!de!Bolsas!informar!ao!Colegiado!de!Curso!os!alunos!que!tiveram!o!resultado!de!

avaliação! para! concessão! de! bolsas,! a! partir! da! classificação! dos! alunos! em! lista! específica,! o! qual! se!

incumbirá!de!homologar,!divulgar!e!informar!às!agências!de!fomento!para!as!devidas!providências.!

Art.!8o.!No!ato!de!concessão!da!bolsa,!o!aluno!deverá!assinar!o!Termo!de!Compromisso!e!providenciar!

demais! documentos! em! acordo! com! as! normas! da! agência! de! fomento,! disponíveis! em!

https://www.ufmg.br/prpg/bolsas/.!

Art.!9º!–!Cabe!à!Comissão!de!Bolsas,!em!reunião!realizada!no!início!de!cada!semestre!letivo!ou!quando!

convocada,!analisar!a!renovação!de!bolsas!a!partir!do!encaminhamento!pelos!bolsistas!do!Formulário!de!
Acompanhamento!de!Bolsas,!CV!Lattes! comprovado!e!Histórico!Escolar!preenchido!pelo!aluno!e!pelo!
orientador,!observando!os!seguintes!critérios!para!a!renovação!de!bolsas:!

I.! Observância!do!desempenho!acadêmico!do!bolsista!definido!na!presente!Resolução;!

II.! Observância!dos!prazos!previstos!no!Regulamento!do!Programa!para!o!Exame!de!Qualificação!

em! até! 18! (dezoito)! meses! para! mestrado! e! 36! (trinta! e! seis)! meses! para! doutorado;!

integralização!de!créditos!em!até!18!(dezoito)!meses!para!mestrado!e!36!(trinta!e!seis)!meses!

para!doutorado;!e!exame!de!proficiência!em!até!12!(doze!meses);!

III.! Cumprimento!das!obrigações!discentes!previstas!na!presente!Resolução.!

Art.!10o–!O!desempenho!acadêmico!mínimo!para!o!aluno!bolsista!envolve:!

I.! Para!os!mestrandos,!a!participação,!com!apresentação!de!trabalho,!em!1!(um)!evento!científico,!

ou!em!1!(um)!periódico!indexado!igual!ou!maior!que!B3,!ou!1!(um)!capítulo!de!livro;!

II.! Para!os!doutorandos,!a!participação,!com!apresentação!de!trabalho!em!1!(um)!evento!científico!

por!ano!e!1!(um)!produto!bibliográfico,!tais!como!artigo!em!periódico!indexado!igual!ou!maior!

que!B3;!ou!capítulo!de!livro,!anualmente;!

III.!Ter!bom!desempenho!nas!atividades!do!curso.!Os!alunos!bolsistas!que!obtiverem!mais!de!um!

“C”!em!um!semestre,!ou!conceito!abaixo!deste,!perderão!o!direito!à!bolsa;!

IV.!Ausência! de! conceito! abaixo! de! B! ou! reprovação! por! frequência,! nas! disciplinas! cursadas! e!
integralizadas;!
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V.! Realização!de!estágio!de!docência!de,!no!mínimo,!1!(uma)!disciplina!para!mestrandos!e!2!(duas)!

disciplinas!para!doutorandos.!

Art.!11o–!Constituem!obrigações!do!bolsista:!!

I.! Dedicar;se!integralmente!às!atividades!do!programa!de!Pós;Graduação,!atestando!a!ausência!de!

vínculo!empregatício!e/ou!atividade!profissional!regular!remunerada!–!incluindo!propriedade!ou!

sociedade!em!empresa,!servidor!público!ou!empregado!com!contrato!ou!carteira!assinada;!

II.! Fixar!residência!na!região!metropolitana!onde!realiza!o!curso;!!

III.! Realizar!estágio!de!docência,!nos!termos!desta!resolução;!

IV.! Cumprir! os! prazos! formais! definidos! no! Regulamento! do! Programa.! Na! impossibilidade! de!

cumprimento!de!algum!!!desses!!!prazos,!o!!!bolsista!!!deve!!!justificar;se!!!formalmente!!!à!Comissão,!

com!anuência!formal!de!seu!orientador,!observando!pelo!menos!15!dias!de!antecedência,!para!

avaliação!e!devidas!providências;!

V.! Apresentar!relatório!semestral;!

VI.! Mencionar!o!apoio!da!agência!de!fomento!em!sua!produção!acadêmica,!incluindo!dissertação!e!

tese;!

VII.! Zelar!pelo!cumprimento!das!disposições!regulamentares!da!agência!de!fomento!de!sua!bolsa;!

VIII.! Devolver!à!agência!de!fomento!dos!valores!pagos!no!caso!de!desistência!e!não!defesa!da!tese!ou!

da!dissertação.!

Art.!12o–!Constituem!motivos!para!cancelamento!da!bolsa:!!

I.! O!não!cumprimento!das!exigências!constantes!na!presente!Resolução;!!

II.! Baixo!rendimento!escolar!e!reprovação!no!exame!de!qualificação;!

III.! Trancamento!total!de!matrícula!no!curso;!

IV.! Não!atendimento!às!demandas!de!apoio!solicitadas!pelo!Colegiado!ao!Programa;!

V.! Não!cumprimento!dos!prazos!estipulados!no!Regulamento!em!relação!ao!Exame!de!Qualificação!

e!Defesa;!integralização!e!Exame!de!Proficiência.!

!

Art.!13o!–!O!cancelamento!de!bolsa!poderá́!ocorrer!a!qualquer!tempo!por!infringência!às!disposições!desta!

norma!e!descumprimento!das!regras!das!agências!de!fomento.!!

Art.!14o–!Compete!ao!Colegiado!tornar!pública!a!classificação!para!recepção!das!bolsas,!a!vigência!e!demais!

dados!sobre!os!alunos!bolsistas;!!

Art.!15o–!Casos!omissos!na!presente!Resolução!serão!deliberados!pelo!Colegiado;!!

Esta! resolução! entra! em! vigor! a! partir! da! data! de! sua!aprovação! pelo! Colegiado! do! Programa! de!Pós;

Graduação!em!Ambiente!Construído!da!Universidade!Federal!de!Minas!Gerais.!!

!

Belo!Horizonte,!25!de!junho!de!2019.!

!

!

Profa.!Dra.!Yacy;Ara!Froner!

Coordenadora!do!Programa!de!Pós;Graduação!em!

Ambiente!Construído!e!Patrimônio!Sustentável!

Escola!de!Arquitetura!;!UFMG!


