
γ        UnB Gama

Resolução No 02/2016 do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica

Estabelece critérios para atribuição
de bolsas de estudo a discentes do programa,

bem como critérios de acompanhamento de discentes em geral e
de manutenção de bolsas ou troca de bolsistas.

Art. 1o — O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica (PPGEB) conta com
uma Comissão de Bolsas e Acompanhamento dos Alunos (CBAA), que tem por atribuições:
(i) selecionar discentes do programa que receberão bolsas de estudos, conforme a disponi-
bilidade e com base nos critérios explicitados na presente resolução; (ii) realizar o acompa-
nhamento dos bolsistas, para efeito de manutenção de bolsas ou troca de alunos bolsistas, de
acordo com os critérios; (iii) realizar o acompanhamento de discentes do Programa em geral.

§1o — A CBAA é composta pelo coordenador do PPGEB, que a preside, e por 3 outros
docentes escolhidos pelo colegiado do PPGEB, além do representante discente eleito pelo
corpo discente.

§2o — O acompanhamento dos bolsistas avaliará o cumprimento das normas estabelecidas
nesta resolução. Descumprimentos das normas por parte dos bolsistas poderão acarretar em
perda da bolsa.

§3o — O acompanhamento dos discentes terá por objetivo avaliar o cumprimento do regi-
mento interno do programa, incluindo os prazos estabelecidos para apresentação de semi-
nários, qualificação e defesa final. Descumprimentos de prazo e de atividades obrigatórias
poderão acarretar em desligamento do discente, conforme parecer gerado pela CBAA e com
decisão final do colegiado do PPGEB.

Art. 2o — O PPGEB fornecerá bolsas a alunos regulares do programa, mediante processo
de seleção realizado quando da disponibilidade de novas bolsas ou da liberação de bolsas
pré-existentes.
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§1o — Participarão do processo seletivo discentes regulares que se comprometam a realizar
dedicação exclusiva ao programa no prazo de vigência da bolsa, e que manifestem por escrito
o interesse em receber bolsa. A manifestação de interesse se dará durante o processo sele-
tivo para ingresso no programa de pós-graduação, em formulário de inscrição, ou a qualquer
momento, junto à secretaria e com registro em protocolo e geração de recibo.

§2o — A seleção de bolsistas, dentre os candidatos com inscrição válida, será realizada pela
CBAA.

Art. 3o — A liberação de bolsas pré-existentes do programa ocorrerá:

1. por conclusão de curso por parte de bolsista;

2. por opção do bolsista, por motivos pessoais como, por exemplo, mudança de regime de
dedicação exclusiva para dedicação parcial;

3. por desligamento voluntário ou involuntário do programa;

4. por encerramento do prazo de 24 meses de curso como aluno regular, por parte de um
bolsista;

5. em caso de bolsista que descumpra o presente regulamento, conforme acompanhamento
da comissão de bolsas.

Parágrafo único — Na ocorrência de qualquer das condições acima, o auxílio mensal ao
respectivo discente será interrompido, e transferido para o próximo discente selecionado pelo
programa, conforme os critérios do presente regulamento.

Art. 4o — As bolsas serão distribuídas pelo prazo máximo de 24 meses.

Parágrafo único — Para alunos que receberem bolsas após o início do curso, as bolsas se
encerrarão ao final do período de 24 meses do início do curso, e não 24 meses após o início
da bolsa.
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Art. 5o — Os requisitos a serem cumpridos pelo discente para possível seleção incluem:

1. estar matriculado como aluno regular do programa, ou ter sido recém aprovado e sele-
cionado como aluno regular;

2. não ter sido reprovado em disciplina do programa, durante o atual ingresso como aluno
regular;

3. ter dedicação exclusiva (ou iniciar a dedicação exclusiva a partir do início da bolsa);

4. não receber suporte financeiro mensal na condição de bolsista de projetos vinculados à
Universidade de Brasília ou outras instituições públicas de ensino ou pesquisa;

5. não ter vínculo empregatício de qualquer natureza;

6. ser residente do Distrito Federal ou entorno.

Art. 6o — A seleção dos discentes devidamente inscritos será baseada em critérios elimina-
tórios e critérios classificatórios, a saber:

1. critérios eliminatórios:

• (E1) não apresentar vínculo empregatício (dedicação exclusiva). É atribuídoE1 = 1

ao discente de dedicação exclusiva, E1 = 0 caso contrário.

• (E2) não ter sido reprovado em disciplinas do PPGEB no atual ingresso do discente
como aluno regular. É atribuídoE2 = 1 caso o aluno não tenha reprovações, E2 = 0

caso contrário.

2. critérios classificatórios:

• (C1) nota obtida no processo seletivo para o mestrado.

• (C2) nota média obtida nas disciplinas já cursadas do mestrado, na condição de
aluno regular e no atual ingresso no PPGEB. É obtida com base nas menções
finais, segundo a correspondência da tabela a seguir.
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Menção na disciplina Valor considerado para cálculo de C2

SS 10
MS 8,9
MM 6,9
outras 0

No caso de alunos que ainda não cursaram disciplinas, será atribuída C2 = 9.

• (C3) nota correspondente ao período em que o aluno se situa no curso, conforme a
pontuação descrita na Tabela a seguir.

Semestre no curso C3

1 10
2 7
3 5
4 5

§1o — Com base nos critérios descritos, será calculada a nota de cada candidato a bolsa, com
base na fórmula

N = E1E2
4C1 + 4, 5C2 + 1, 5C3

10
.

§2o — Não será concedida bolsa a discentes que obtiverem nota final nula segundo a fórmula
acima. Havendo disponibilidade de bolsas, elas serão concedidas segundo ordem decrescente
da nota final.

Art. 7o — O discente selecionado para bolsa do PPGEB deverá assinar termo junto à secre-
taria, que fornecerá o modelo pertinente, comprometendo-se a:

1. manter dedicação exclusiva, enquanto for bolsista;

2. comunicar imediatamente ao programa eventual decisão de não mais receber a bolsa,
para que seja liberada para novo processo seletivo de bolsista;
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3. cursar a disciplina de estágio em docência até o segundo semestre do curso ou no pri-
meiro semestre subsequente ao início da bolsa;

4. cumprir os 24 créditos obrigatórios de disciplinas em seu primeiro ano de curso, salvo
no caso de bolsas adquiridas após o início do segundo semestre letivo ou em casos ex-
traordinários, a critério do orientador e do colegiado;

5. concluir o curso de pós-graduação, ainda que venha depois a abrir mão de parcelas
futuras da bolsa, sob pena de devolução dos valores já recebidos.

Art. 8o — O bolsista poderá solicitar suspensão de bolsa em casos específicos justificados,
relacionados a doença grave, parto ou aleitamento.

§1o — A suspensão da bolsa é por período máximo de seis (6) meses, no caso de doença grave
que impeça o bolsista de participar das atividades do curso ou para parto e aleitamento.

§2o — A suspensão não será computada para efeito de duração da bolsa;

§3o — Não será realizada substituição de bolsista durante a suspensão de bolsa devidamente
justificada.

Art. 9o —Não haverá suspensão da bolsa quando o mestrando, por prazo não superior a seis
(6) meses, se afastar da localidade em que realiza o curso, para realizar estágio em instituição
nacional ou coletar dados de pesquisa. Neste caso, ccaberá à comissão de bolsas avaliar a
justificativa do bolsista e submeter parecer para apreciação pelo colegiado do PPGEB.

Art. 10o — Perderá o direito à bolsa o bolsista que:

1. for reprovado em uma ou mais disciplinas enquanto aluno regular do programa;

2. alterar seu regime de dedicação exclusiva para dedicação parcial, o que deverá ser co-
municado ao programa conforme compromisso assumido segundo o artigo 7o;
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3. não cumprir os 24 créditos obrigatórios no primeiro ano de curso, salvo casos extraor-
dinários a critério do orientador e do colegiado.

Art. 11o — Os casos omissos referentes à seleção de novos bolsistas ou ao acompanhamento
dos atuais bolsistas serão avaliados pela comissão de bolsas, que decidirá em primeira instân-
cia, cabendo ao colegiado a avaliação em segunda instância, em caso de recurso.
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