
 
 

 
 

 
 
 

 
RESOLUÇÃO Nº02 de 19 de novembro de 2018. 

 
Estabelece os critérios para a avaliação 

dos relatórios dos bolsistas e renovação das bolsas PNPD-CAPES 
                                    e revoga a Resolução nº02 de 2015 

 

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 a avaliação dos relatórios dos bolsistas PNPD-CAPES e conforme deliberação do Colegiado 

do Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal em reunião realizada em 21/11/2018, resolve: 

Art. 1º - Ficam estabelecidos os seguintes critérios para avaliação dos bolsistas PNPD-CAPES. 

 I - É obrigatório ao residente pós-doutoral ministrar ao menos 01(uma) disciplina anualmente para a 

graduação ou pós-graduação.  

 II - Ao final do primeiro ano de bolsa, o residente pós-doutoral deverá apresentar relatório técnico-

científico relativo ao projeto de pesquisa e atividades docentes, devidamente assinado pelo bolsista e pelo 

seu supervisor. 

 III - Ao final do segundo ano de bolsa, o residente pós-doutoral deverá apresentar relatório técnico-

científico relativo ao projeto de pesquisa e atividades docentes e pelo menos um manuscrito, submetido ou 

publicado em periódico qualificado maior ou igual à Qualis B1, vinculado à discente(s) do Programa de Pós-

Graduação em Biologia Vegetal e ao seu supervisor.  

Parágrafo único - Toda a documentação deverá ser assinada pelo residente pós-doutoral e pelo seu 

supervisor, e encaminhada para apreciação e avaliação do colegiado do Programa. 

Art 2º - A renovação da bolsa de residência pós-doutoral se dará por períodos de 12 meses, sendo que o não 

cumprimento dos requisitos avaliativos estabelecidos nesta resolução implicará em não renovação da bolsa. 

§ 1º - Após 36 meses, a bolsa PNPD-CAPES será objeto de novo processo seletivo por meio de edital 

público, tendo o residente pós-doutoral do ciclo anterior, o direito de participar do novo processo seletivo. 

§ 2º - O residente pós-doutoral que tiver seu vínculo renovado por meio de novo processo seletivo 

após 36 meses de bolsa, deverá apresentar relatório técnico-científico relativo ao projeto de pesquisa e 

atividades docentes e pelo menos um manuscrito - por ano de bolsa - submetido ou publicado em periódico 

qualificado maior ou igual à Qualis B1, vinculado à discente(s) do Programa de Pós-Graduação em Biologia 

Vegetal e ao seu supervisor.  



§ 3º - Após 60 meses de bolsa, a mesma não poderá ser renovada. 

Art. 3º - Os casos omissos serão julgados pelo colegiado. 
 
Art. 4º - A presente resolução entra em vigor na partir desta data, revogada a resolução nº02 de 2015. 
 
 

Belo Horizonte, 19  de novembro de 2018. 
 
 

 
Dra. Rosy Mary dos Santos Isaias 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal-ICB/UFMG 


