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Concessão de Bolsas de Estudos para 2019/2 – Primeiro semestre letivo do 

PPGECMaT 

 

O presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências, Matemática e 

Tecnologia (PPGECMaT) da UFVJM, no uso de suas atribuições regimentais, resolve estabelecer ad 

referendum as condições iniciais para a Concessão de Bolsas de Estudo do PPGECMaT, nível de 

Mestrado Profissional, com área de concentração em Ensino de Ciências e Matemática, de acordo 

com o Regulamento do PPGECMaT e o Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação stricto 

sensu da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, com as seguintes 

disposições específicas:   

1) Os critérios para distribuição das bolsas de estudos obedecerão aos seguintes requisitos:   

I - estar regularmente matriculado no Programa; 

II – ser aprovado por ordem de classificação crescente; 

III - cumprir todas as obrigações estabelecidas pelo Regulamento de Programas de Pós-

Graduação stricto sensu da UFVJM, pela Resolução de Concessão de Bolsas dos Programas de Pós-

Graduação stricto sensu da UFVJM e pelo Regulamento do PPGECMaT.   

IV - declarar dedicação integral às atividades acadêmicas do Programa;  

V - não acumular bolsas com outra agência de fomento nacional ou internacional;  

VI - não ter sido reprovado em alguma disciplina, independente de ser obrigatória ou não; 

VII - exercer, com qualidade e dentro do cronograma estabelecido, todas as atividades para a 

conclusão do programa no tempo previsto;  

VIII - declarar que não recebe rendimento de qualquer natureza e, se possuir vínculo 

empregatício, estar liberado, sem vencimentos, das atividades profissionais; 

Obs.: Poderá ser concedida bolsa de estudo ao discente que receba remuneração bruta inferior 

ao valor da bolsa a que faz jus, decorrente de vínculo funcional com a rede pública de ensino básico, 

desde que liberado integralmente da atividade profissional e esteja cursando este Programa. 

 

2). A bolsa de estudo não é um direito adquirido ao ingressar no Programa, esta é uma concessão 

semestral ou anual que depende da disponibilidade orçamentária das agências de fomento, da UFVJM 

ou de projetos aprovados pelos docentes orientadores. 

 

3) A bolsa será concedida pelo prazo de 06 (seis) meses, não podendo ser renovada. 
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4) A renovação da bolsa acontecerá depois deste prazo, conforme a disponibilidade de bolsa, a partir 

de critérios estabelecidos no Art. 23 do Regulamento do PPGECMaT e por uma Comissão de Bolsas.   

 

5) A Comissão de Bolsas será formada pelo colegiado do PPGECMaT que cuidará da distribuição, 

acompanhamento e remanejamento das bolsas, cujos critérios serão especificados em legislação 

própria e a concessão de bolsas de estudos aos discentes seguirá as exigências da Resolução que 

dispõe sobre a Concessão de Bolsas de Estudos na UFVJM. 

   

6) A inobservância dos requisitos para a obtenção da bolsa (tópico 1), e/ou a prática de qualquer 

fraude pelo bolsista, implicará no cancelamento da bolsa com a restituição integral dos recursos, de 

acordo com os índices previstos em lei competente, bem como a exclusão do discente do Programa, 

caso o Colegiado julgue pertinente.  

 

7) A qualquer tempo, o Colegiado do Programa poderá substituir os bolsistas que tenham 

interrompido o programa, desistido ou sido desligados, ou que não tenham atendido aos requisitos 

estabelecidos no Art. 23 do Regulamento do Geral do PPGECMaT.   

 

8) Para concessão de bolsa de estudo, será exigido do pós-graduando a assinatura de um Termo de 

Compromisso firmado (Anexo I), no qual demonstre ter ciência das obrigações inerentes à qualidade 

de bolsista e, nesse sentido, comprometer-se a respeitar os critérios estabelecidos. 

 

 

Diamantina, 22 de agosto de 2019 

 

 

 

Prof. Geraldo Wellington Rocha Fernandes 

Presidente do Colegiado do PPGECMaT/UFVJM 
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ANEXO I 

TERMO DE COMPROMISSO 

Declaro, para os devidos fins, que eu __________________________________________________, 

CPF: ____________________________, aluno(a) devidamente matriculado(a) no Programa de Pós-

graduação em Educação em, Ciências, Matemática e Tecnologia (PPGECMaT), sob o número de 

matrícula _______________________, em nível de mestrado, da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, tenho ciência das obrigações inerentes à qualidade de beneficiário de 

bolsa, conforme regulamentos vigentes do programa DEMANDA SOCIAL/CAPES (Portaria nº 76, de 

14/04/2010), da FAPEMIG (Manual da FAPEMIG) e da UFVJM (Resolução Consepe nº 15, de 

14/07/2016), de empresas privadas ou públicas ou de agências de fomento públicas ou privadas, e nesse 

sentido, COMPROMETO-ME a respeitar as seguintes cláusulas:  

I – dedicação integral às atividades do Programa de Pós-Graduação;  

II – quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades profissionais e sem 

percepção de vencimentos;  

III – comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante às normas definidas pelo 

Programa de Pós-Graduação e pela UFVJM;  

IV – não possuir nenhuma relação de trabalho com a promotora do programa de PósGraduação;  

V – realizar estágio de docência em pelo menos 1 (um) semestre letivo para o mestrado e pelo 

menos 2 (dois) semestres letivos para o doutorado;  

VI – não ser aluno em programa de residência médica;  

VII – ser classificado no processo seletivo especialmente instaurado pela promotora do curso;  

VIII – não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de outro 

programa da CAPES, de outra agência de fomento pública, nacional ou internacional, ou empresa pública 

ou privada, exceto nas situações das alíneas a, b e c do inciso XI, do art. 9º da Portaria nº 76, de 

14/04/2010, da CAPES;  

IX – assumir a obrigação de restituir todos os recursos recebidos pela CAPES, FAPEMIG ou 

UFVJM, ou de outro agente financiador da bolsa, na hipótese de interrupção do estudo, salvo se motivada 

por caso fortuito, força maior, circunstância alheia à vontade ou doença grave devidamente comprovada.  

A inobservância das cláusulas citadas acima, e/ou se praticada qualquer fraude pelo(a) bolsista, 

implicará (ão) no cancelamento da bolsa, com a restituição integral e imediata dos recursos, de acordo 

com os índices previstos em lei competente, acarretando ainda, a impossibilidade de receber benefícios 

por parte da CAPES, da FAPEMIG e da UFVJM, pelo período de 5 (cinco) anos, contados do 

conhecimento do fato. Por fim, declaro ter pleno conhecimento de que a bolsa ora concedida é garantida 

até o dia 31 de dezembro de cada ano, ou enquanto houver repasse de recursos do agente financiador para 

essa finalidade, podendo ser prorrogada até o limite máximo permitido pela CAPES e/ou pelas normas 

internas da UFVJM.  

 
Local e data: Diamantina, ______/__________/________.  

 

Assinatura do(a) bolsista: _________________________________________________  

 

Ciente, orientador do bolsista: ____________________________________________________  

(Nome e assinatura)  

 

Ciente, Coordenador do Programa de Pós-Graduação: ________________________________  

(Carimbo e assinatura) 
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