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RESOLUÇÃO PPGA nº 001/2013 

 

Estabelece critérios para a Concessão de 
Bolsas e Acompanhamento dos Alunos 
Bolsistas do Programa de Pós-Graduação 
em Agronomia do Campus Jataí da 
Universidade Federal de Goiás. 
 

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-graduação em Agronomia da UFG – 

Campus Jataí, reunida em sessão plenária realizada 21 de junho de 2013, tendo em vista 

o Regulamento do Curso. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Aprovar o novo Regulamento para concessão de bolsas do Programa 
de Pós-Graduação em Agronomia, nível Mestrado, do Câmpus Jataí – CAJ da 
Universidade Federal de Goiás, na forma do anexo a esta Resolução. 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as 

disposições em contrário. 
 

 
Jataí, 21 de junho de 2013. 

 
 
 
 

Prof. Dr. Edésio Fialho dos Reis 
- Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Agronomia -  
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ANEXO DA RESOLUÇÃO PPGA nº 001/2013 

 

REGULAMENTO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA- PPGA 

 

 

 

Art. 1º. A concessão de bolsas de qualquer agência de Fomento será 
efetuada com base nas seguintes exigências por parte do candidato: 

I. Não apresentar vínculo empregatício, salvo nos casos previstos 
pelas Instituições de Fomento; 

II. Fixar residência no município de Jataí-GO; 

III. Ter dedicação integral às atividades do programa de pós-
graduação. 

 
Art. 2º. As bolsas disponíveis para o PPGA serão distribuídas de acordo 

com a demanda de candidatos aptos à concessão, sendo que a classificação dos 
candidatos à bolsa ocorrerá por meio da média entre a pontuação obtida no processo 
seletivo e a pontuação obtida em relação ao critério sócio econômico: 

I. O aluno interessado em receber o benefício da bolsa deverá 
preencher, quando solicitado pela comissão de bolsas, o 
formulário de Requerimento de Bolsa e o Questionário de 
Avaliação Socioeconômico devidamente comprovado. 

II. Os alunos não são obrigados a preencher o questionário. Só 
devem preenchê-lo aqueles que desejarem ser avaliados 
segundo o critério socioeconômico para que possam ser 
considerados dentro do perfil a que esta política se dirige. O 
aluno que não preencher os formulários, terá sua classificação 
na sequência daqueles que preencheram, ficando, neste caso, a 
classificação baseada apenas no processo seletivo. 

III. Na avaliação da condição socioeconômica do candidato serão 
atribuídas notas de 0 a 10 pontos. 

IV. Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, será 
utilizado como critério de desempate a nota do processo 
seletivo para ingresso no PPGA. 

 
Art. 3º. Em caso do numero de bolsas ser inferior à demanda, os alunos não 

contemplados com bolsa serão classificados no(s) semestre(s) letivo(s) seguinte(s) 
conforme seu rendimento acadêmico. 

§1o. O rendimento acadêmico será avaliado pelos conceitos obtidos nas 
disciplinas cursadas até o momento da avaliação da solicitação da bolsa, sendo atribuído 
o seguinte critério para a ordem de classificação: ordem decrescente da soma ponderada 
dos valores atribuídos aos conceitos A, B e C sendo estes 4,0; 2,5; 1,0  respectivamente, 
considerando-se como peso o número de créditos das disciplinas 
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§2o. Do número de bolsas alocadas, pelo menos 50% arredondando para 
cima, serão distribuídas para os novos alunos do Programa. 

 

§3o. Em caso de empate no critério adotado previsto no §1o, a distribuição 
da bolsa se dará com base na classificação do processo seletivo; 

 

Art. 4º. A Comissão de Bolsas poderá a qualquer momento solicitar 
esclarecimentos dos candidatos à bolsa ou alunos contemplados. 

Parágrafo único. O não atendimento do caput deste artigo implicará na 
desclassificação ou cancelamento da bolsa. 

 

Art. 5º. Do aluno beneficiado com bolsa será exigido: 

I. Assiduidade - 85% de frequência e pontualidade às aulas; 

II. Pontualidade – entrega de avaliações nas datas previstas pelos 
professores; 

III. Bom rendimento acadêmico; 

IV. Cumprimento do calendário acadêmico estabelecido pelo 
PPGA; 

V. Entrega do relatório detalhado de atividades no 18º mês do 
curso; 

VI. No caso do não cumprimento de uma dessas condições, o 
bolsista perderá o direito à bolsa. 

 

Art. 6º. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Bolsas. 


