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CRITÉRIOS	  PARA	  CONCESSÃO	  DE	  BOLSAS	  

Critérios	  aprovados	  pela	  Coordenadoria	  de	  Pós-‐Graduação	  na	  
reunião	  ordinária	  do	  dia	  21	  de	  agosto	  de	  2012	  

	  

A. O	  aluno	  do	  PPGO,	  nível	  mestrado	  ou	  doutorado,	  poderá	  receber	  bolsa	  conforme	  
disponibilidade	  das	  agências	  de	  fomento.	  

	  

B. Os	  critérios	  de	  concessão	  de	  bolsas	  são	  fundamentados	  naqueles	  estabelecidos	  pela	  
agências	  de	  fomento.	  

	  

C. As	  bolsas	  serão	  denominadas	  NOVAS	  quando	  o	  aluno	  ainda	  não	  foi	  contemplado	  com	  
bolsa	  no	  PPGO,	  e	  RENOVAÇÃO	  quando	  o	  aluno	  já	  recebeu	  bolsa	  no	  PPGO.	  

	  

D. O	  aluno	  deve	  manifestar	  por	  escrito	  sua	  intenção	  de	  receber	  a	  bolsa,	  justificando	  
motivos	  e	  manifestando	  a	  possibilidade	  de	  cumprimento	  integral	  da	  agenda	  do	  PPGO.	  

	  

E. A	  concessão	  ou	  renovação	  da	  bolsa	  será	  efetuada	  desde	  que	  o	  pós-‐graduando	  cumpra	  
os	  seguintes	  pré-‐requisitos:	  

a. Declarar	  vínculo	  empregatício:	  
i. Não	  possuir	  vínculo	  empregatício;	  OU	  
ii. Caso	  possua	  vínculo	  empregatício,	  inclusive	  como	  professor	  

substituto,	  estar	  liberado	  das	  atividades	  profissionais,	  sem	  percepção	  
de	  vencimentos;	  OU	  

iii. Caso	  possua	  vínculo	  funcional	  com	  a	  rede	  pública	  de	  ensino	  básico	  ou	  
na	  área	  de	  saúde	  coletiva,	  desde	  que	  perceba	  remuneração	  bruta	  
inferior	  ao	  valor	  da	  bolsa	  e	  esteja	  liberado	  integralmente	  da	  atividade	  
profissional.	  

b. Dedicar-‐se	  integralmente	  às	  atividades	  do	  PPGO.	  
c. Não	  receber	  bolsa	  de	  outro	  Programa	  ou	  de	  outra	  agência	  de	  fomento	  pública	  

nacional.	  
d. Não	  ser	  aluno	  em	  programa	  de	  residência.	  
e. Não	  se	  encontrar	  aposentado	  ou	  em	  situação	  equiparada.	  
f. Obter	  autorização	  do	  Professor	  Orientador	  para	  pleitear	  bolsa.	  



g. Fixar	  residência	  em	  Goiânia.	  

	  

F. A	  alocação	  das	  NOVAS	  bolsas	  será	  baseada	  em	  critérios	  de	  mérito/produtividade	  
constantes	  no	  APÊNDICE	  A,	  observando	  que:	  

a. Serão	  consideradas	  todas	  as	  publicações,	  apresentações	  de	  trabalhos	  e	  
organização	  e	  participação	  em	  eventos	  ocorridos	  ANTES	  da	  entrada	  do	  pós-‐
graduando	  no	  PPGO.	  

b. A	  comprovação	  das	  publicações	  dos	  resumos	  deve	  ser	  a	  cópia	  do	  resumo	  
publicado.	  Certificados	  de	  apresentação	  de	  trabalho	  não	  comprovam	  a	  
publicação	  do	  resumo.	  

	  

G. Os	  critérios	  de	  desempate	  para	  concessão	  de	  NOVAS	  bolsas	  serão:	  
1. Número	  e	  qualificação	  de	  artigos	  completos	  publicados	  e/ou	  aceitos	  para	  

publicação.	  
2. Número	  de	  resumos	  publicados.	  
3. Classificação	  geral	  no	  processo	  seletivo.	  

	  

H. A	  cada	  início	  de	  ano	  letivo,	  o	  pós-‐graduando	  bolsista	  deverá	  solicitar	  RENOVAÇÃO	  da	  
bolsa,	  a	  qual	  será	  ou	  não	  concedida	  mediante	  avaliação	  de	  mérito/produtividade	  
baseado	  em:	  

a. Desempenho	  nas	  disciplinas:	  obtenção	  de	  conceitos	  A	  ou	  B	  nas	  disciplinas	  
cursadas	  no	  PPGO.	  

b. Produtividade	  nas	  atividades	  complementares	  (resolução	  específica).	  
c. Desempenho	  no	  Estágio	  Docência.	  
d. Avaliação	  do	  orientador.	  

	  

I. O	  bolsista	  que	  não	  solicitar	  RENOVAÇÃO	  da	  bolsa	  no	  início	  do	  ano	  letivo	  terá	  sua	  bolsa	  
cancelada	  automaticamente.	  

	  

J. O	  bolsista	  que	  não	  obtiver	  desempenho	  satisfatório	  será	  substituído	  por	  novo	  bolsista.	  	  

	  

Comissão	  de	  bolsas:	  

Profa.	  Luciane	  Ribeiro	  de	  Rezende	  Sucasas	  da	  Costa	  (Presidente)	  

Prof.	  Carlos	  Estrela	  

Profa.	  Eneida	  Franco	  Vêncio	  



Pós-‐graduanda	  Lídia	  Moraes	  Ribeiro	  Jordão	  

	  

	   	  



APÊNDICE	  A	  

ITEM	   DEFINIÇÃO	   PONTUAÇÃO	  
Artigo	  completo	  publicado	  ou	  
com	  carta	  de	  aceite	  FINAL	  

Qualis	  A1,	  A2,	  B1	  e	  B2	  
Qualis	  B3	  
Qualis	  B4	  
Qualis	  B5	  

20	  
15	  
10	  
3	  

Classificação	  no	  exame	  de	  
seleção	  

Primeira	  colocação	  
Segunda	  colocação	  
Terceira	  colocação	  
Quarta	  colocação	  
Quinta	  colocação	  

10	  
8	  
6	  
4	  
2	  

Participação	  em	  evento	  
científico	  	  

Com	  apresentação	  de	  trabalho	  e	  resumo	  	  
Com	  apresentação	  de	  trabalho	  (sem	  
resumo)	  
Sem	  apresentação	  de	  trabalho	  (ouvinte)	  
Membro	  de	  comissão	  organizadora	  

5	  
	  
3	  
	  
1	  
1	  

Ministração	  de	  palestras	  ou	  
cursos	  de	  curta	  duração	  

Por	  evento	  ou	  curso	   1	  

	  

	  


