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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, de 13 de setembro de 2018 

 
 

 
Altera a Instrução Normativa 
001/2017/PPGCF que estabelece e 
regulamenta os critérios para concessão 
de bolsas e a chamada interna para alunos 
regulares do PPGCF, conforme o Decreto 
10.139 e Resolução CONSU 20/2035. 

 

 

 O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

FARMACÊUTICAS – PPGCF, DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU, DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas 

atribuições, estabelece os critérios para concessão de bolsas e chamada interna, 

para os alunos regulares do programa de Pós-Graduação em Ciências 

Farmacêuticas:  

 

RESOLVE: 

 

Da concessão de bolsas 

 

Art.1º. Os critérios relativos à concessão de bolsas utilizados no PPGCF 

obedecerão ao seguinte: 

A comissão de bolsas do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Farmacêuticas será o colegiado do curso. 

O único critério levado em consideração para contemplação com uma bolsa é 

a posição do aluno matriculado perante o edital de seleção de alunos para ingresso 

no programa. 

Alunos antigos que queiram concorrer a bolsa deverão, obrigatoriamente, 

participar de  novo edital de seleção para obter nova classificação e concorrer à 

distribuição de bolsas (chamada interna) junto aos demais concorrentes. 
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A partir desta nova seleção, os alunos são listados e as bolsas são 

distribuídas de acordo com sua classificação, sendo distribuídas primeiramente: 

bolsas FAPEMIG, seguidas de bolsas da CAPES, e depois bolsas UFSJ. Não 

havendo mais alunos para serem contemplados com bolsas na nova turma, estas 

serão distribuídas para os alunos que não tenham bolsas de processos seletivos 

passados e que não tenham concorrido ao novo processo seletivo por chamada 

interna, sendo que a prioridade será o aluno melhor colocado e mais antigo no 

programa sem bolsa. 

 

Do recebimento de salário concomitante à bolsa 

 

Art. 2º. Para recebimento de salário concomitante ao recebimento de bolsas 

o aluno deverá seguir a legislação dos órgãos de fomento, possuir trabalho com 

limite máximo de 8 horas/semana com salário máximo de até 50% do valor da bolsa 

com autorização e ciência do orientador e do Colegiado do PPGCF. Uma vez que o 

bolsista consiga novo vínculo a autorização do colegiado e do orientador deverá ser 

solicitada antes do aluno assumir o vínculo empregatício concomitante ao 

recebimento da bolsa. Cada pedido de acumulação de bolsa e salário será 

analisado, individualmente, pelo colegiado.  

§ 1º Os tipos de vínculo empregatício válidos serão avaliados, caso a caso, 

pelo colegiado. 

 

Da chamada interna 

 

Art. 3º. O Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas permite a 

seus alunos, regularmente matriculados, a participação em novo Processo Seletivo, 

a título de reclassificação e concorrência a bolsas de mestrado do Programa, em 

processo de chamada interna. 

 Os interessados deverão realizar a inscrição nos dias e horários indicados 

pelo Edital de seleção vigente. A reclassificação não estende o prazo do curso, o 

qual permanecerá sendo contado a partir da primeira data de matrícula. 
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§ 1º A classificação do aluno regular será publicada junto à ordem dos novos 

alunos selecionados. 

 

Art.4º. Os critérios relativos à distribuição de bolsas na chama interna 

obedecerão os mesmos critérios citados anteriormente: 

A comissão de bolsa do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Farmacêuticas será o colegiado do curso. 

O critério para a concessão de bolsas será a nota final do processo seletivo. 

A concessão de bolsa está vinculada ao processo seletivo, ou seja, as bolsas 

disponibilizadas contemplarão os alunos que ingressarem no mesmo ano do 

processo seletivo. 

Os alunos sem financiamento concorrentes no processo seletivo poderão se 

beneficiar de novas bolsas, caso elas sejam concedidas no mesmo ano do processo 

seletivo, obedecendo à ordem de classificação. 

 

Distribuição igualitária das bolsas 

 

Parágrafo único. Para evitar discrepâncias no número de bolsas oferecidas 

por entrada no PPGCF, eventualmente, o Colegiado de curso poderá destinar 

bolsas excedentes para alunos da seleção anterior, mantendo assim um número 

equilibrado de bolsas entre as turmas. 

 

Divinópolis, 09 de outubro de 2018 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

 

Prof. Leandro Augusto de Oliveira Barbosa 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas 

Campus Centro-Oeste  

 


