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RESOLUÇÃO Nº 01/2018, DE 11 DE JULHO DE 2018. 

 

Dispõe sobre critérios para concessão, distribuição, 

manutenção e renovação de bolsas do Programa de Pós-

Graduação em Ciências e Técnicas Nucleares da 

Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Técnicas Nucleares — (PCTN), no 

uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, RESOLVE: 

 

Art. 1º – Estabelecer critérios para a concessão, distribuição, manutenção e renovação 

de bolsas de estudos entre os alunos regularmente matriculados nos cursos de Mestrado e 

Doutorado do PCTN da UFMG. 

CAPÍTULO I 

DA CONCESSÃO DE BOLSAS 

 

Art. 2º Para a concessão das bolsas serão consideradas as exigências específicas de cada 

órgão de fomento. 

Art. 3º A bolsa será concedida pelo período de 1 (um) semestre e poderá ser renovada, 

semestralmente, de acordo com os critérios para renovação de bolsas previstos nesta Resolução. 

Art. 4º O aluno deverá atender às seguintes condições para a solicitação de bolsas:  

I- Não exercer atividades remuneradas de qualquer tipo (CLT, estatutário, 

profissional liberal, etc.); 

II-  Não receber qualquer tipo de benefício de aposentadoria; 

III - Não acumular a bolsa de estudos a ser concedida pelo Curso com qualquer 

outra bolsa; 

IV - Residir na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Art. 5º O aluno veterano deverá atender às seguintes condições, além daquelas 

expressas no Art. 4º desta Resolução, para a solicitação de bolsa: 

I – Não ter reprovação no semestre; 

II - Obtenção de média de 75% nas disciplinas cursadas ou aproveitadas para 

integralização de créditos no semestre; 

III - Cumprimento dos prazos regulamentares previstos nas normas do Curso. 
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CAPÍTULO II 

DA DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS 

 

Art. 6º – O número de bolsas a serem distribuídas a alunos novatos e veteranos será 

determinado pelo Colegiado a cada início de ano, segundo disponibilidade. 

Art. 7º – O processo de distribuição de bolsas no Curso será norteado pelos critérios de 

desempenho e seguirá fluxo contínuo de acordo com a disponibilidade de bolsas no Curso.  

Art. 8º – O índice de desempenho do aluno novato será a nota final no processo seletivo. 

Art. 9º – A disponibilidade de bolsas, para alunos veteranos, será divulgada através de 

Edital pela Coordenação do Curso. 

Art. 10 – O índice de desempenho do aluno veterano será a média das notas obtidas em 

disciplinas cursadas e/ou aproveitadas no Curso até o momento da distribuição, além da 

avaliação do andamento do projeto de tese ou dissertação.  

 

CAPÍTULO III 

DA RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOLSAS 

 

Art. 11 – A renovação e manutenção das bolsas estão condicionadas ao desempenho 

acadêmico de excelência:  

I – Não ter reprovação no semestre; 

II - Média de 80% nas disciplinas cursadas ou aproveitadas para integralização de 

créditos no semestre; 

III - Assiduidade comprovada por lista de frequência e declaração do orientador; 

IV - Cumprimento dos prazos regulamentares, no caso de doutorado, para a 

realização da defesa do plano final de tese e do exame de qualificação, conforme o 

Regulamento vigente do PCTN; 

V - Entrega de relatório semestral das atividades com parecer consubstanciado do 

orientador, assinado e aprovado pelo mesmo.  

 

 

 

 



 

Programa de Pós-Graduação em Ciências e Técnicas Nucleares – PCTN 

Departamento de Engenharia Nuclear – Bloco 4 - Escola de Engenharia 

Av. Antônio Carlos, 6627,  Pampulha, Belo Horizonte - MG  –  CEP: 31.270-901 
www.cc tn .n u c l ea r .u fmg.b r  

E-mail: poscctn@nuclear.ufmg.br                 Fone: (31) 3409-6666 

 

 
 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 12 – Compete ao Colegiado decidir sobre os casos omissos nesta Resolução. 

Art. 13 - A presente Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado 

do PCTN. 

 

 

Cláubia Pereira Bezerra Lima 

Coordenadora do Programa de pós-graduação em Ciências e Técnicas Nucleares 

 


