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DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS 

  

  
Art. 1º - O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) possui as seguintes 

modalidades de bolsas, a serem distribuídas de acordo com esta resolução: 

I. Bolsa PPGEE: bolsas concedidas, por agências de fomento ou pela própria 

UNIPAMPA, ao PPGEE; 

II. Bolsa Projeto Docente: bolsas concedidas, por agências de fomento, diretamente aos 

docentes do PPGEE, por meio de aprovação de projetos de pesquisa. 

  

Art. 2º - As quotas de Bolsas do PPGEE, destinadas aos alunos regulares com dedicação 

integral, serão distribuídas pela Comissão Coordenadora do PPGEE. 

  

Art. 3º - As Bolsas Projeto Docentes, destinadas aos alunos regulares com dedicação integral, 

serão distribuídas pelos docentes que receberam as respectivas bolsas entre seus orientandos. 

  

Art. 4º - É elegível ao recebimento de bolsa o aluno que cumprir os seguintes requisitos: 

I. Estar regularmente matriculado no PPGEE; 

II. Possuir dedicação integral ao PPGEE; 

III. Não ter nenhum tipo de vínculo empregatício formal ou informal de qualquer natureza, 

com exceção dos casos previstos pelas normas das agências de fomento à pesquisa ou 

no caso de afastamento em tempo integral autorizado e sem remuneração; 

IV. Não possuir outra bolsa de qualquer modalidade de auxílio, com exceção dos casos 

previstos pelas normas das agências de fomento à pesquisa; 

V. No caso de já ter créditos concluídos, apresentar coeficiente de rendimento igual ou 

superior a 2,5 (dois vírgula cinco); 

VI. Não ter sido reprovado em nenhuma disciplina (conceito D). 

  

Art. 5º - O aluno poderá optar por não receber a bolsa por meio de manifestação formal, 

assinada e entregue ao coordenador do PPGEE. 

  

Art. 6º - A bolsa será concedida pelo prazo máximo estabelecido pela agência de fomento ou 



pela própria UNIPAMPA: 

§ 1 O tempo total de recebimento não poderá exceder 24 meses, independente da 

natureza do auxílio.  

§ 2 O aluno não poderá receber bolsa a partir do trigésimo mês a contar da data de 

ingresso. 

Art. 7º - O bolsista terá sua bolsa cancelada nas seguintes hipóteses: 

I. Conclusão do curso; 

II. Desistência do curso, caracterizada pela não realização de matrícula no período 

previsto; 

III. Cancelamento de matrícula; 

IV. Obtenção de coeficiente de rendimento inferior a 2,5 (dois vírgula cinco); 

V. Reprovação em disciplina (conceito D); 

VI. Inobservância de requisitos e prazos estabelecidos para as atividades previstas no 

PPGEE; 

VII. Constatação que o bolsista possui vínculo empregatício formal ou informal de 

qualquer natureza, com exceção dos casos previstos pelas normas das agências de 

fomento à pesquisa ou no caso de afastamento em tempo integral autorizado e sem 

remuneração; 

VIII. Constatação que o bolsista possui outra bolsa de qualquer modalidade de auxílio, 

com exceção dos casos previstos pelas normas das agências de fomento à pesquisa. 

IX. Constatação que o bolsista possui vínculo empregatício formal e existam alunos na 

lista de espera por bolsas. 

Parágrafo Único: Ao existirem mais bolsistas com vínculo empregatício do que alunos na 

lista de espera, será utilizado o coeficiente de distribuição de bolsas pela Comissão 

Coordenadora, para a realocação das bolsas.  

 

  

Art. 8º - Para efeito de distribuição das Bolsas PPGEE, será dada prioridade para os alunos 

regulares que já possuam créditos concluídos e atendam os itens do Art. 4º., sendo 

classificados em função dos valores de coeficiente de distribuição de bolsas obtidos no 

PPGEE; 

§ 1 O coeficiente de distribuição de bolsas será computado através do somatório dos 

pesos atribuídos às disciplinas já cursadas pelo aluno até o momento, ou disciplinas 

aproveitadas com conceito, multiplicados pelo número de créditos de cada disciplina. 

A – Excelente, peso 3;  

B – Satisfatório, peso 2;  

C – Suficiente, peso 1; 

§ 2 Em caso de empate, será utilizado como critério o índice ND (nota de desempate) 

computado por: 

ND=0,5*PS+0,5*PD, onde PS é a nota do processo seletivo e PD é o índice de 

produtividade obtido dentro do programa calculado pela Comissão Coordenadora.    

§ 3 Depois de distribuídas as bolsas para os alunos enquadrados no item anterior, são 

contemplados os alunos novos que atendam os itens do Art. 4º., sendo classificados em 

função da pontuação total obtida no processo seletivo de ingresso ao PPGEE. 



Art. 9º - Para efeito de distribuição das Bolsas Projeto Docentes, os docentes que receberam 

as bolsas deverão definir seus critérios, de modo que possibilite a escolha do aluno mais apto, 

entre seus orientandos, a realizar o respectivo projeto de pesquisa, observando como fator de 

seleção o mérito acadêmico. 

  

Art. 10 - No caso da inexistência de candidatos aptos e ainda havendo bolsas a serem 

distribuídas, a Comissão Coordenadora do PPGEE definirá critérios especiais de distribuição. 

  

Art. 11 - Os casos omissos na presente resolução serão resolvidos pelo Conselho do PPGEE. 

  

Art. 12 - Esta resolução será revisada pelo Conselho do PPGEE em um prazo de até dois anos 

a contar da data de sua publicação. 

  

Art. 13 - Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua aprovação pelo Conselho do 

PPGEE. 

 

 

 

 

  

Alegrete 16 de dezembro de 2016 


