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PORTARIA DA PROPG/DAP Nº 041, de 3 de OUTUBRO de 2016. 

 

Estabelece critérios de Atribuição de Bolsas de 
Estudos para Alunos dos Cursos de Pós-
graduação em Biotecnociência da UFABC. 

 

 

 A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biotecnociência da Fundação 
Universidade Federal do ABC, no uso de suas atribuições, considerando a necessidade de 
estipular os critérios para atribuição e cancelamento de bolsas de estudos a discentes e, ainda, o 
que foi deliberado na 3ª Reunião ordinária do Colegiado, realizada em 28 de setembro de 2016, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º  Instituir as normas para atribuição de bolsas de estudos a alunos dos 
Cursos de Pós-Graduação em Biotecnociência de acordo com a disponibilidade relativa. 

§ 1º  Estarão aptos a pleitear bolsas de estudo à Pós-Graduação em 
Biotecnociência alunos regularmente matriculados nos cursos e que se dediquem em regime de 
tempo integral à Pós-Graduação; 

§ 2º  As bolsas serão atribuídas prioritariamente a candidatos orientados por 
docentes permanentes credenciados junto ao PPG-BTC; 

§ 2º A outorga inicial de Bolsa CAPES ou UFABC está condicionada a 
comprovação por parte do discente da submissão de solicitação de bolsa de estudos à outra 
agência de fomento. 

(alterado pela Retificação nº 01, publicada no Boletim de serviço nº 579, de 19/12/2017, p. 51) 

§ 3º  Estudantes regularmente matriculados que por ventura tenham ingressado na 
Pós-Graduação em Biotecnociência e não possuam bolsa de estudo poderão pleitear novamente o 
auxílio por ocasião do processo seletivo; 

§ 4º  A classificação para bolsas de estudo será realizada com base na análise do 
currículo do candidato apresentado no momento da seleção; 

§ 5º  O cancelamento de concessão de bolsa de estudo por parte da Coordenação 
ocorrerá caso o aluno se enquadre em pelo menos uma das situações abaixo: 

I. Ser desligado do curso; 

II. Obtiver o conceito C por mais de 2 (duas) vezes em disciplinas da Pós–
Graduação; 

III. Ser reprovado em 1 (uma) disciplina de Pós–Graduação; 
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IV. Em caso de ausência não justificada por mais de 1 (um) mês às atividades 
promovidas pela Pós-Graduação à juízo da coordenação. 

Art. 2º  Para a renovação anual de bolsas institucionais (UFABC), é necessário 
que o aluno comprove a submissão da proposta à outra agência de fomento. 

Parágrafo Único.  A comissão de bolsas poderá, a seu critério, analisar casos 
excepcionais não previstos nesta portaria para a atribuição e cancelamento de bolsas. 

Art. 3º  Estes critérios passarão a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2017. 

 

 

 

 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação 
em Biotecnociência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protocolo nº 106 BTC-arb 


