
 

RESOLUÇÃO DE BOLSAS 

Define critérios de alocação e manutenção 

de bolsas de mestrado e doutorado. 

O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Escola de Arquitetura 

da Universidade Federal de Minas Gerais, NPGAU-EA-UFMG, no uso de suas atribuições estatutárias 

e regimentais, resolve que: 

Art. 1º  As solicitações de bolsas de estudos serão avaliadas anualmente, conforme calendário divulgado 

pela Secretaria do NPGAU, por uma Comissão de Bolsas a ser designada pelo Colegiado, composta 

pelo Coordenador ou pelo Subcoordenador, por um docente permanente e por um representante dis-

cente. 

Art. 2º  A/O estudante de Mestrado poderá solicitar bolsa em duas ocasiões, conforme Art. 4º: logo após a 

aprovação no Exame de Seleção (ainda antes do início no curso); e no 12o mês de curso, desde que 

tenha obtido conceito A ou B em todas as atividades acadêmicas e que tenha sido aprovada/o no 

exame de Qualificação de Mestrado;  

Art. 3º  A/O estudante de Doutorado poderá solicitar bolsa em quatro ocasiões, conforme Art. 4º: logo após a 

aprovação no Exame de Seleção (ainda antes do início no curso); no 12o mês de curso, desde que 

tenha obtido conceito A ou B em todas as atividades acadêmicas; no 24o mês de curso, desde que 

satisfaça a condição anterior e tenha sido aprovada/o no exame de Qualificação de Doutorado; no 

36o mês de curso, desde que satisfaça as duas condições anteriores. 

Art. 4º  A/O estudante deverá encaminhar a solicitação de bolsa conforme calendário divulgado pela Secreta-

ria do NPGAU. A solicitação compreenderá o formulário de Demanda de Bolsas, disponível no website 

do NPGAU, e os documentos complementares pertinentes conforme o Artigo 6o desta Resolução. O 

encaminhamento poderá ser feito em papel ou digitalmente, por e-mail, à Secretaria do NPGAU. 

Art. 5º  Estudantes em vagas suplementares para indígenas (uma vaga de mestrado e uma vaga de douto-

rado ao ano) terão prioridade na alocação de bolsas. 

 Parágrafo único. Havendo demanda de bolsa de Mestrado ou Doutorado por mais de um/a estudante 

indígena em vaga suplementar, terá prioridade aquela/e com matrícula mais antiga no curso.  

Art. 6º  Para a alocação das demais bolsas, a/os solicitantes serão classificada/os, em ordem decrescente, 

de acordo com uma pontuação (P), calculada pela equação:  

 P = (N x 100 / M) + B, sendo 

 N a nota final no Exame de Seleção; 

 M a média das notas finais de todos os candidatos classificados no respectivo Exame de Seleção e 

ano de ingresso (para uma equalização entre solicitantes de anos de ingresso diversos); 

 B um bônus percentual em relação a (N x 100 / M) que cada solicitante poderá obter em razão de sua 

condição específica.  
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 § 1o O bônus percentual (B) será atribuído nas seguintes situações, isoladas ou combinadas até o limite 

máximo de 20%: 

 I. Classificação socioeconômica da FUMP, que equivalerá a 5% no Nível III, 10% no Nível II, e 15% no 

Nível I;  

 II. Ingresso na modalidade de vagas reservadas para negra/os, que equivalerá a 5%; 

 III. Para veterana/os não bolsistas, apresentação de artigo(s) publicado(s) ou aceito(s) para publicação 

após o início do curso em periódicos científicos cuja indexação na base de dados Qualis da área de 

Arquitetura, Urbanismo e Design seja superior ou igual a B2, que equivalerá a 5% por artigo. 

 § 2o A/O estudante que quiser obter o bônus pela classificação socioeconômica poderá solicitar tal 

classificação à FUMP, conforme calendário divulgado pela Secretaria do NPGAU, pelo website 

www.fump.ufmg.br. Esta solicitação não requer número de matrícula.  

 § 3o A/O estudante que quiser obter o bônus por artigo(s) publicado(s) ou aceito(s) para publicação 

deverá apresentá-lo(s) na íntegra, com respectiva comprovação de aceite se for o caso. Um artigo 

computado para efeito do bônus percentual na solicitação de bolsa não poderá ser computado nas 

duas produções acadêmicas requeridas para admissão à Defesa de Tese de Doutorado. 

 § 4o Havendo empate entre solicitantes, pela pontuação (P), terá prioridade a/o candidata/o mais velha/o. 

 § 5o A lista de classificação que resultar da pontuação (P) terá validade de um ano.  

Art. 7o  As bolsas terão duração máxima de 24 meses, para Mestrado, e de 48 meses, para Doutorado, 

contados a partir do mês de ingresso da/o bolsista no curso. 

 § 1o Sempre que houver disponibilidade de cotas de bolsa, estas serão oferecidas aos excedentes da lista 

de classificação válida naquele período, seguindo-se a ordem decrescente de pontuação. 

 § 2o A manutenção da bolsa não requer solicitação específica, sendo condicionada ao cumprimento das 

disposições desta Resolução (com particular atenção aos Artigos 8o e 9o), bem como do Regulamen-

to e de outras Resoluções do NPGAU.  

Art. 8º As bolsas de estudos CAPES, CNPq e FAPEMIG, sem prejuízo das demais condições estabelecidas 

por estas agências de fomento, somente serão concedidas a solicitantes que, no ato do cadastra-

mento da bolsa: 

 I. Estiverem matriculados regularmente no NPGAU; 

 II. Não possuírem vínculo empregatício ou rendimentos de qualquer natureza ou estiverem em gozo de 

licença ou afastamento sem remuneração ou tiverem contrato suspenso com a instituição empregadora. 

Art. 9º São obrigações da/o bolsista, sem prejuízo das demais obrigações estabelecidas pelas agências de 

fomento, bem como pelo Regulamento e por outras Resoluções do NPGAU: 

 I. Dedicar-se integralmente às atividades do programa de pós-graduação; 

 II. Obter conceito A ou B nas atividades acadêmicas; 

 III. Ser aprovado na Qualificação de Mestrado até o final do 12o mês de curso ou na Qualificação de 

Doutorado até o 24o mês de curso; 

 IV. Defender a Dissertação de Mestrado até o final do 24o mês de curso ou a Tese de Doutorado até o 

final do 48o mês de curso;  
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 V. Mencionar o apoio da agência de fomento na sua produção científica; 

 VI. Manter o currículo atualizado na Plataforma Lattes. 

Art. 10. Casos omissos serão avaliados pelo Colegiado. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pela Câmara de Pós-Graduação da UFMG. 

 

Belo Horizonte, 6 de abril de 2020 

 

Professora Ana Paula Baltazar dos Santos 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, NPGAU-EA-UFMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado pela CPG em 21/07/2020 

 


