
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 1/2020/PPGECT, DE 21 DE AGOSTO DE 2020. 
 

Dispõe sobre o funcionamento da Comissão de       
Bolsas e critérios de distribuição de cotas de        
bolsas. 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica           
(PPGECT), no uso de suas atribuições regimentais, considerando o que dispõe a Resolução             
Nº 95/CUN/2017, a Resolução Nº 40/CPG/2010, a Portaria Normativa MEC Nº 13 de 11 de               
maio de 2016, as normativas da CAPES e do CNPq, o Regimento do PPGECT, e tendo em vista                  
o que decidiu o Colegiado Pleno deste programa em reunião em 21 de agosto de 2020,  
 
RESOLVE: 
 
APROVAR as normas para o funcionamento da Comissão de Bolsas e critérios que orientarão              
a distribuição e a manutenção de bolsas de estudo para os discentes do PPGECT. 
 
Art. 1º O Colegiado Delegado aprovará a Comissão de Bolsas, de caráter consultivo, e              
constituída por cinco membros, sendo eles o Coordenador ou Subcoordenador do Programa,            
dois representantes do corpo docente, um representante discente do curso de mestrado e             
um representante discente do curso de doutorado, respeitados os seguintes requisitos: 
 
I - os representantes do corpo docente deverão fazer parte do quadro permanente de              
professores do PPGECT e terem sido escolhidos pelos pares; 
II - os representantes discentes deverão estar regularmente matriculados no Programa e            
terem sido escolhidos pelos pares e não serem candidatos ao recebimento de bolsa.  
 
Parágrafo único - O Coordenador do PPGECT indicará o substituto pro-tempore no caso do              
afastamento de algum dos membros ou da falta de indicação de representantes pelos pares. 
 
Art. 2º O mandato dos representantes docentes da Comissão de Bolsas coincidirá com o              
mandato do Coordenador do PPGECT no momento da aprovação da Comissão de Bolsas,             
podendo ocorrer recondução de mais um mandato. 
 
Art. 3º O mandato dos representantes discentes será por um ano a partir da escolha dos                
representantes por assembléia discente, podendo ser prorrogado por mais um ano se            
aprovado em assembleia discente. No caso de não cumprimento do tempo de mandato,             
será escolhido novo representante por meio de assembléia discente para completar o            
tempo da representação anterior. 
 
Art. 4º Cabe ao Coordenador ou Subcoordenador do Programa presidir os trabalhos da             
comissão, que se reunirá pelo menos uma vez ao ano e emitirá relatório a ser apreciado pelo                 
Colegiado Delegado. 
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Art. 5º São atribuições da Comissão de Bolsas: 
 
I - verificar junto às agências de fomento os critérios para concessão de bolsas; 
II - quando couber ao programa, elaborar edital do processo seletivo de bolsistas contendo              
os requisitos e critérios de concessão das agências financiadoras; 
III - divulgar junto ao corpo docente e discente os requisitos e critérios de alocação de                
bolsas, o resultado das seleções, a lista de bolsas em vigência, e a previsão da sequência de                 
alocação anual de bolsas, que permita a imediata substituição de bolsistas, bem como as              
demais informações referentes à concessão de bolsas; 
IV - havendo compatibilidade com os requisitos e critérios das agências financiadoras, alocar             
cotas de bolsas disponíveis nos cursos, a qualquer momento; 
V - manter um sistema de acompanhamento do desempenho acadêmico dos bolsistas e do              
cumprimento das atividades realizadas a partir dos termos de cessão de cada órgão de              
fomento e normas do PPGECT; responsabilizando-se por indicar ao Colegiado Delegado a            
suspensão ou o cancelamento da bolsa; 
VI - enviar parecer ao Colegiado Delegado sobre o Relatório de Atividades dos discentes              
bolsistas. 
 
Parágrafo único. Das decisões da Comissão de Bolsas cabe recurso ao Colegiado Delegado do              
Programa. 
 
Art. 6º A comissão de bolsas alocará as cotas de bolsas disponíveis no PPGECT por               
intermédio de processo seletivo. 
 
Parágrafo único - A vigência do processo seletivo será de até 12 meses.  
 
Art. 7º Para concorrer às cotas de bolsas o discente deverá estar matriculado regularmente              
no PPGECT. 
 
§ 1º É vedada a concessão de bolsas para discentes em período de prorrogação ou               
trancamento de matrícula. 
§ 2º É vedado o acúmulo de bolsas provenientes de agências públicas ou privadas de               
fomento, com exceção dos casos previstos nos regulamentos próprios das agências de            
fomento, que deverão ter anuência do Orientador e autorização do Coordenador do            
PPGECT. 
§ 3º É vedado o acúmulo de bolsas com a percepção de salário, com exceção dos casos                 
previstos nos regulamentos próprios das agências de fomento, que deverão ter a anuência             
do Orientador. 
§ 4º Havendo pós-graduandos aptos à concessão de bolsas, a autorização da Comissão de              
Bolsas para o acúmulo de bolsas com a percepção de salário deverá ocorrer sem exceder 20                
horas de atividade ou, no caso de docência, 20 horas-aula. 
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Art. 8º A distribuição das cotas de bolsas do PPGECT deverá contemplar:  
 
I - pessoa com deficiência, pessoa indígena, pretos e pardos, critério socioeconômico e a 
classificação no processo seletivo. 
II - Uma cota de bolsa de mestrado e uma cota de bolsa de doutorado serão reservadas para 
pessoa com deficiência, havendo cotas disponíveis nesta especificidade. 
III - Uma cota de bolsa de mestrado e uma cota de bolsa de doutorado serão reservadas                 
para pessoa indígena, havendo cotas disponíveis nesta especificidade. 
IV - 25 % das cotas de bolsas de mestrado e 25 % das cotas de bolsas de doutorado,                   
excluindo-se as reservas, para pretos, pardos, havendo cotas disponíveis nesta          
especificidade.  
V - 35 % das cotas de bolsas de mestrado e 35 % das cotas de bolsas de doutorado com base                     
em critérios socioeconômicos, havendo cotas disponíveis nesta especificidade.  
VI - 40 % das cotas de bolsas de mestrado e 40 % das cotas de bolsas de doutorado com base                     
na classificação nos processos seletivos de entrada, havendo cotas disponíveis nesta           
especificidade. 
 
Parágrafo único. O número de cotas de bolsas resultante dos percentuais dos incisos IV e V                
serão arredondados para cima e do percentual do inciso VI será arredondado para baixo. 
 
Art. 9º A distribuição proposta no Art.8º será uma meta a ser alcançada até o ano de 2021 
para as cotas de bolsa de mestrado e até o ano de 2023 para as cotas de bolsa de 
doutorado. 
 
Art. 10. Não sendo ocupadas as cotas de bolsas em uma das reservas ou em uma das                 
especificidades estipuladas nos incisos IV, V e VI do Art. 8, a prioridade de redistribuição será                
do Inciso  II, III, IV e V. 
 
Art. 11. Os requisitos estipulados pelas agências de fomento, além dos definidos no Art. 7               
desta resolução serão considerados critérios eliminatórios no processo seletivo. 
 
Art. 12. Considera-se que a aprovação no processo seletivo para entrada nos cursos de              
mestrado e doutorado demonstra o mérito acadêmico dos candidatos às cotas de bolsa do              
PPGECT. 
 
Art. 13. Terão prioridade na distribuição de bolsas discentes com maior tempo de curso. 
 
Art. 14. O detalhamento dos critérios de pontuação, composição da nota e classificação             
estará presente no edital de processo seletivo para alocação de bolsas. 
 
Art. 15. A validação da autodeclaração de pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência             
ocorrerá no  processo seletivo de ingresso ao programa.  
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Art. 16. O discente chamado a assumir uma cota de bolsa e não aceitar perderá direito a                 
uma nova concessão no período de vigência do processo seletivo para alocação de bolsas.  
 
Art. 17. Cotas de bolsas de doutorado do CNPq disponíveis em qualquer momento da              
vigência do processo seletivo para alocação de cotas de bolsas serão distribuídas,            
preferencialmente, para aquele discente-bolsista que desejar trocar de Agência de Fomento,           
respeitando a nota de classificação no processo seletivo de entrada. 
 
Art. 18. Essa resolução entra em vigor a partir da sua aprovação. 
 
Art. 19. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado Delegado do PPGECT, consultada a              
Comissão de Bolsas. 

 
Florianópolis, 21 de agosto de 2020 

 
 
 

 

 

Juliano Camillo 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica 
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