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RESOLUÇÃO Nº01/2019, de 19 de fevereiro de 2019. 
 

Estabelece critérios para  
distribuição de bolsas aos alunos  

do Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal,  
e revoga a Resolução 01/2016 

 
O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA VEGETAL, no uso de suas atribuições 
legais com fundamento no art. 54 do Estatuto da UFMG e considerando a necessidade de estabelecimento 
de critérios para o processo de distribuição de bolsas aos alunos do Programa, conforme deliberação do 
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal em reunião realizada em 19/02/2019, 
resolve:  
 
Art. 1º. A distribuição das bolsas obedecerá aos seguintes critérios, e nesta ordem: 

I - Ordem cronológica de ingresso no Programa, tendo os alunos que não possuem bolsa e ingressados 
há mais tempo prioridade sobre os demais; 
II - Ordem de classificação na seleção para ingresso no Programa. 
 

Art. 2º. A listagem dos candidatos aprovados e classificados será elaborada em ordem decrescente de nota 
final, seguindo os critérios de desempate definidos no Edital do Processo de Seleção.  
 
Art. 3º. Candidatos aprovados e classificados poderão requerer, após registro acadêmico, na Fundação 
Universitária Mendes Pimentel (FUMP), uma avaliação de nível socioeconômico. 
 
§ 1º Os alunos que, no conjunto dos indicadores sociais, econômicos e culturais de seu contexto familiar, 

não conseguirem manter suas necessidades básicas e complementares na Universidade serão 
classificados em um dos três níveis definidos pela FUMP. A referida avaliação deverá ser entregue pelo 
candidato na Secretaria do PPGBV durante o período de matrícula. 

 
§ 2º Caso haja discentes avaliados incluídos em algum dos três níveis pela FUMP, a seguinte pontuação será 

adicionada às notas finais desses discentes: 15% para o nível I; 10% para nível II; e 5% para nível III, e 
uma nova listagem será elaborada, em ordem decrescente da nova pontuação.  

 
Art. 4º. As bolsas associadas a adicionais de taxas de bancada serão distribuídas obedecendo aos seguintes 
critérios: 

I - Ordem cronológica de ingresso no Programa, tendo os alunos ingressados há mais tempo 
prioridade sobre os demais; 
II - Ordem de classificação na seleção para ingresso no Programa. 
 

§ 1º No caso do discente enquadrado na prioridade para recebimento da referida bolsa já possuir bolsa sem 
adicional de taxa de bancada, esta será substituída pela bolsa com adicional de taxa de bancada e a 
sua bolsa original será disponibilizada para outro discente do Programa, seguindo os critérios 
definidos no Art. 1º. 
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§ 2º – Caso o discente considerado prioritário para receber a bolsa com adicional de taxa de bancada esteja 

fora do país em estágio-sanduíche, o mesmo voltará para a primeira posição da lista tão logo retorne 
ao Brasil. 

 
§ 3º - Alunos inadimplentes com o Programa por não cumprimento dos prazos estipulados pelo regulamento 

do Programa estão automaticamente excluídos da lista de prioridades para recebimento das bolsas 
com adicional de taxa de bancada. 

 
Art. 5º – Em caso de desistência ou impossibilidade de recebimento da bolsa, o aluno assinará termo de 
concordância de não recebimento da mesma, sendo esta repassada ao próximo discente da lista de 
prioridades. 
 
Art. 6º - Os casos omissos serão julgados pelo Colegiado.  
 
Art. 7º - A presente resolução entra em vigor nesta data.  
 
 

 
 

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2019. 
 
 
 

Dra. Rosy Mary dos Santos Isaias 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal-ICB/UFMG 


