
RESOLUÇÃO 01/11 
 
Relativa a Requisitos para concessão de bolsa 

 
O colegiado do Curso de Pós-Graduação, no uso de suas atribuições regulamentares 

resolve editar a seguinte norma complementar que regulamenta os requisitos para 

concessão de bolsas para alunos de mestrado e doutorado do programa. 

 

Art. 1º. Exigir-se-á do pós-graduando, para concessão de bolsa de estudos: 

 

I - ser classificado no processo seletivo especialmente instaurado pela Instituição de 

Ensino Superior em que se realiza o curso. 

 

II - dedicação integral às atividades do programa de pós-graduação; 

 

III - carecer, quando da concessão da bolsa, do exercício laboral por tempo não inferior 

a oito anos ou doze anos para obter aposentadoria voluntária, conforme concorra à bolsa 

de doutorado ou mestrado, respectivamente; 

 

 V - ter desempenho acadêmico satisfatório, consoante as normas definidas pela 

instituição promotora do curso; 

 

 V - não possuir qualquer vínculo empregatício com a instituição promotora do 

programa de Pós-Graduação. 

 

VI - se possuir vínculo empregatício, estar liberado, das atividades profissionais sem 

percepção de vencimentos; 

 

VII - realizar estágio de docência com duração mínima de um semestre para o Mestrado 

e de dois semestres para o Doutorado; 

 

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

de outra agência de fomento, ou, ainda, de organismo nacional ou internacional; 

 

IX - não ser aluno em programa de residência médica; 

 

X - não se encontrar aposentado ou em situação equiparada. 

 

§1º. Poderá ser admitido como bolsista o pós-graduando que exerça função de professor 

substituto na Instituição do Programa, em área afim à área de pesquisa. 

  

§2º. A inobservância dos requisitos deste artigo acarretará a imediata restituição à 

agência dos recursos recebidos irregularmente.  

 

 
 Esta RESOLUÇÃO entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 Sala de Reuniões, 14 de setembro de 2011 

 

Prof. Roberto Maurício Carvalho Guedes 

Coordenador do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal 


