
 

 
 
 
RESOLUÇÃO No. 01/2014, de 25 de Abril de 2014. 
 
 

Dispõe sobre os critérios para alocação e 
manutenção de bolsas de mestrado e de doutorado 
do Programa de Pós-graduação em Ciência Política 
da Universidade Federal de Minas Gerais- UFMG 

 
 
O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Ciência Política da UFMG, no uso de suas 

atribuições regimentais, resolve estabelecer critérios para concessão e manutenção de bolsas: 

 

Título I – Critérios gerais para distribuição de bolsas no programa por turmas: 

 

Art.1o – O Programa de Pós-graduação em Ciência Política deverá alocar uma cota mínima de 

bolsas para cada uma de suas turmas ingressantes de mestrado e doutorado, contando, ainda, com 

um montante flexível de bolsas a serem alocadas para qualquer uma de suas turmas, respeitando-

se os critérios estabelecidos. 

 

Art. 2o – Define-se uma cota mínima de 20% do total de bolsas de doutorado e de 30% do total de 

bolsas de mestrado para as turmas ingressantes no respectivo nível do Programa de Pós-graduação. 

Isso significa que uma turma de doutorado que acaba de ingressar no curso terá direito a 20% do 

volume total de bolsas do doutorado antes que se comece a discutir a alocação de bolsas para 

turmas anteriores. No caso do mestrado, 30% do montante total de bolsas destinadas ao curso de 

mestrado deverão ser alocados para a nova turma antes que se inicie a alocação para turmas 

anteriores. 

 

Parágrafo único: A segunda fase da alocação, que se baseará na anterioridade do ingresso no 

Programa de Pós-Graduação e na ordem de classificação do candidato no processo seletivo em 

que foi aprovado, iniciar-se-á apenas após o cumprimento da cota mínima estabelecida nos artigos 

1o e 2o. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA 
Av. Antônio Carlos, 6627 – Sala: 4115 – 4.º andar - Pampulha 

31270-901 - Belo Horizonte – MG / E-mail: posdcp@fafich.ufmg.br 
FONE/FAX: (31) 3409-5030 

 

mailto:posdcp@fafich.ufmg.br


Art. 3o – Para os discentes ingressantes no Programa para os quais serão distribuídas as bolsas 

relativas às quotas fixas, serão observados os seguintes critérios para concessão: 

 

I – Ordem de classificação no processo seletivo; 

 

II – Não exercício de atividades remuneradas de qualquer tipo (CLT, estatutário, 

profissional liberal etc.), exceto nos seguintes casos: 

 

a) candidato abrir mão da atividade remunerada no ato de implementação da bolsa; 

 

b) ou nos casos previstos nas regras das instituições de fomento, que permitem o 

vínculo empregatício prévio à bolsa e o acúmulo de funções: professores substitutos 

de universidades públicas, tutores da Universidade Aberta do Brasil (UAB), 

professores da educação básica da rede pública e profissionais de saúde pública. 

 

Art. 4o – Para os discentes candidatos às bolsas decorrentes da cota flexível, a concessão da bolsa 

se baseará nos seguintes critérios.  

 

I – Anterioridade de ingresso no Programa, considerando-se o critério meritocrático de 

classificação no respectivo processo seletivo para a definição da ordem de alocação no 

interior da turma. 

 

II – Não exercício de atividade remunerada de qualquer tipo, exceto quando o candidato à 

bolsa abrir mão da referida atividade ou nos casos previstos na alínea b do inciso II do 

artigo 3o. 

 

Art. 5o – Caso não haja candidatos à bolsa nos termos estabelecidos pelo artigo 4o, a concessão da 

bolsa poderá ser feita ao discente que trabalhe até 20 horas semanais e/ou perceba proventos 

inferiores à bolsa disponível. Nesse caso, a concessão da bolsa é vinculada à autorização do 

acúmulo concedida pelo orientador com base na avaliação da pertinência da concessão da bolsa, e 

baseado do desempenho do discente. 

 

Título II – Requisitos para manutenção de bolsas de mestrado e doutorado no programa: 

 



Art. 6o – A manutenção das bolsas será avaliada anualmente e estará condicionada ao atendimento 

dos seguintes requisitos: 

 

I – Desempenho acadêmico de excelência. Na avaliação do desempenho, será considerada 

ausência de reprovação e os conceitos obtidos nas disciplinas contabilizadas para 

integralização dos créditos ao longo do curso, que devem ser iguais ou superiores a B (80 a 

100% dos pontos), permitindo-se: 

 

a) a obtenção de apenas 2 (dois) conceitos C (70%-79% dos pontos); 

 

b) ou de apenas 1 (um) conceito D (60%-69% dos pontos). 

 

II – Cumprimento dos prazos regulamentares, no caso de doutorado, para a realização da 

defesa de projeto e de banca de qualificação. 

 

III – Frequência mínima de 75% nos Seminários Internacionais realizados pelo Programa 

de Pós-graduação em Ciência Política, considerando-se a ocorrência de um seminário por 

mês. 

 

IV – Cumprimento satisfatório do estágio docente, respeitando-se o período de realização 

do mesmo estabelecido pelo Programa. 

 

V – Entrega de relatório anual das atividades, assinado pelo orientador, anexado ao 

currículo Lattes atualizado.  

 

Parágrafo único: Em situações comprovadamente consideradas excepcionais, poderão ser 

desconsiderados um ou mais dos requisitos, a partir de solicitação do interessado, devidamente 

justificada, e a critério da Comissão Permanente de alocação de bolsas. 

 

Título III – Da Comissão de Bolsas: 

 

Art. 8o– Uma comissão será constituída para realizar a distribuição e alocação de bolsas, bem como 

a verificação dos requisitos de manutenção. 

 



Art. 9o – A comissão será designada pelo Colegiado de pós-graduação e deverá ser constituída por 

três membros, sendo dois professores do corpo permanente e um representante discente, com 

mandato de dois anos. 

 

Parágrafo Único: deverá ser indicado um suplente para o representante docente e outro para o 

representante discente. 

 

Título IV- Das regras transitórias: 

 

Art. 10 – O s critérios para alocação de bolsa passam a valer imediatamente e os requistos para 

manutenção serão aplicados a partir de fevereiro de 2015, considerando a atuação discente a partir 

do segundo semestre de 2014. 
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