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RESOLUÇÃO NORMATIVA NO002/PPG-EQ/2018, DE 15 DE MARÇO DE 2019.  

 
 
 

 

Estabelece normas para atribuição de bolsas à 

discentes do programa PPG-EQ 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química (PPG-

EQ) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), no uso de suas 

atribuições, e o que deliberou a Comissão de Ensino do PPG-EQ, considerando o 

teor da Portaria Nº 76, de 14 de abril de 2010, da CAPES; considerando o teor da 

Portaria Conjunta Nº 1, de 15 de julho de 2010, da CAPES e do CNPq; 

considerando a sua necessidade de estabelecer normas para atribuição de bolsas 

a discentes do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, PPG-EQ, 

RESOLVE: 

 

Art. 1º A distribuição da quota de bolsas Institucionais (CAPES) é de 

competência da Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente, CBAD, do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, que deverá selecionar 

como Bolsistas os alunos que cumpram os seguintes pré-requisitos: 

I – Estar regularmente matriculado no Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia com dedicação integral às atividades do mestrado; 

II - Quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades 

profissionais e sem percepção de vencimentos. 

Parágrafo único. As exceções a esta regra estão previstas na Portaria nº 

76/14 de Abril de 2010/CAPES. 

 

Art. 2º As bolsas serão prioritariamente alocadas para discentes respeitando a 

ordem de classificação no processo seletivo de admissão no programa de Pós-

Graduação em Engenharia Química PPG-EQ. 

§ 1º Não será atribuída bolsa da cota do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Química para: 

I – discente que não se dedique integralmente às atividades do mestrado; 

II – discente que possua vínculo empregatício ; 

III – discente que já tenha recebido bolsa da cota do Programa e que 

tenha sido desligado. 



 

 

Art. 3º No caso de comprovado desrespeito às condições estabelecidas na 

presente normativa, o bolsista será obrigado a devolver ao órgão de fomento os 

valores recebidos a título de bolsa, corrigidos conforme a legislação vigente dos 

órgãos de fomento. 

 

Art. 4o Caso um aluno bolsista seja desligado do PPG-EQ por insuficiência de 

aproveitamento nas disciplinas ou por não atendimento a entrega dos relatórios 

de Acompanhamento de atividades de pesquisa, conforme Resolução Normativa 

001/PPG-EQ/2018, a bolsa assim liberada será atribuída respeitando a seguinte 

ordem de prioridade considerando o edital vigente: 

I – Para o aluno matriculado como Regular no Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Química , PPG-EQ, que atenda os Art. 1º ao 3º; 

II – Para o aluno ingressante no período letivo em andamento, na ordem 

de classificação e respeitando os Art. 1º ao 3º desta resolução; 

 

Art. 5º Considerando caso de novas bolsas ou bolsas liberadas, estas serão 

prioritariamente alocadas para discentes regularmente matriculados 

respeitando a ordem de classificação no processo seletivo de admissão no 

programa (conforme Art. 2º desta resolução normativa). 

Parágrafo único. Os discentes não contemplados com bolsa poderão 

fazer nova prova de seleção, juntamente com os novos candidatos, e serem 

novamente classificados em ordem de prioridade para terem o direito as novas 

bolsas ou bolsas liberadas pelo programa. 

 

Art. 6º Os discentes serão continuamente avaliados e deverão possuir uma 

pontuação mínima para continuarem fazendo jus às bolsas institucionais do 

PPG-EQ (conforme Resolução Normativa 001/PPG-EQ/2018). 

 

Art. 7º Os casos não contemplados na presente Resolução serão deliberados 

pela Coordenação do PPG-EQ.  

Art. 8º Esta Resolução Normativa entra em vigor nesta data. 
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