
REGULAMENTO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
Aprovado pela Coordenadoria do PPGIDH em 17 de setembro de 2015

A presente normativa regulamenta a distribuição e gestão das bolsas de estudo
concedidas ao Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos
(PPGIDH) pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –
Demanda Social (CAPES/DS), pelas demais agências públicas de fomento e pela
própria Universidade Federal de Goiás (UFG), não se aplicando às bolsas vinculadas a
projetos de pesquisa específicos ou a Editais que prevejam regras próprias para sua
concessão.

1. Do período e local de inscrição
1.1. A solicitação de bolsa deverá ser feita por petição simples, assinada e entregue na

Secretaria do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos,
situada na Praça Universitária c/ 5ª Avenida, subsolo do prédio da Faculdade de
Direito da UFG, Setor Universitário, Goiânia/GO, em fluxo contínuo,
preferencialmente no início de cada semestre.

1.2. Na solicitação de bolsa, o requerente deverá declarar o atendimento aos requisitos
necessários à sua concessão e assumir o compromisso de atender às exigências
estabelecidas pelo órgão financiador da mesma e por este regulamento.

2. Da Comissão de Bolsas
2.1. Compete, conjuntamente, à Coordenadoria de Pós-Graduação e à Comissão de

Bolsas a formulação e aplicação de políticas de concessão de bolsas do Programa.
2.2. A composição, o mandato e as atribuições da Comissão de Bolsas obedecerá ao

previsto nos arts. 59 e 60 do Regulamento do PPGIDH (Resolução CEPEC n. 1083
de 2012).

3. Dos requisitos exigidos para concessão de Bolsa de Estudos
3.1. São considerados elegíveis para a concessão de bolsa de estudos os mestrandos que

satisfizerem os seguintes requisitos e condições:
I – estar regularmente matriculado no PPGIDH da Universidade Federal de Goiás.
II – comprovar desempenho acadêmico satisfatório, tendo obtido conceitos A ou B

nas disciplinas cursadas.
III – assumir, formalmente, o compromisso de dedicar-se integralmente ao curso de

Mestrado Interdisciplinar em Direitos Humanos, durante todo o
desenvolvimento de seu programa de estudos, de acordo com as normas das
agências de fomento e do Regulamento do PPGIDH.

IV – estar formalmente vinculado a um orientador do Programa.
V – quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades

profissionais e sem percepção de vencimentos.
VI – fixar residência na cidade onde realiza o curso.
VII – não possuir qualquer relação de trabalho com a Universidade Federal de

Goiás.
VIII – não ser aposentado, pensionista ou se encontrar em situação equiparada.
IX – não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou

bolsa de outro programa da CAPES, de outra agência de fomento pública,
nacional ou internacional, ou empresa pública ou privada, excetuando-se:
a) poderá ser admitido como bolsista de mestrado ou doutorado, o pós-

graduando que perceba remuneração bruta inferior ao valor da bolsa da



respectiva modalidade, decorrente de vínculo funcional com a rede pública
de ensino básico ou na área de saúde coletiva, desde que liberado
integralmente da atividade profissional e, nesse último caso, esteja cursando
a pós-graduação na respectiva área;

b) os bolsistas da CAPES, matriculados em programas de pós-graduação no
país, selecionados para atuarem como professores substitutos nas
instituições públicas de ensino superior, com a devida anuência do seu
orientador e autorização da Comissão de Bolsas CAPES/DS do programa de
pós-graduação, terão preservadas as bolsas de estudo. No entanto, aqueles
que já se encontram atuando como professores substitutos não poderão ser
contemplados com bolsas do Programa de Demanda Social;

c) conforme estabelecido pela Portaria Conjunta nº 1 Capes/CNPq, de
12/12/2007, os bolsistas CAPES, matriculados em programas de pós-
graduação no país, poderão receber bolsa da Universidade Aberta do Brasil
- UAB, quando atuarem como tutores. Em relação aos demais agentes da
UAB, não será permitido o acúmulo dessas bolsas.

X – não ter sido anteriormente contemplado com qualquer outra bolsa concedida ao
PPGIDH no caso de mestrando reingressante.

XI – comprometer-se a realizar estágio-docência de acordo com o estabelecido no
Regulamento do Programa de Demanda Social – DS.

XII – atender às formalidades burocráticas exigidas para formalização da bolsa.

4. Da duração da Bolsa de Estudos
4.1. A bolsa de estudos será concedida pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

renovada uma vez por igual período, desde que atendidas as seguintes condições:
I – recomendação da Comissão de Bolsas, sustentada na avaliação do desempenho

acadêmico do mestrando, sendo consultado o respectivo orientador;
II – persistência dos requisitos e condições de eligibilidade do bolsista, conforme

expresso nos incisos do item 3.1 deste regulamento;
III – ter o bolsista, nos primeiros 12 (doze) meses, submetido artigo em coautoria

com seu orientador, a conselho editorial de periódico indexado na área
interdisciplinar com Qualis mínimo B3.

IV – cumprimento do estágio de docência, com duração de um semestre e carga
horária máxima de 4 horas/semanais.

V – auxílio na organização de eventos promovidos pelo PPGIDH, quando
solicitado.

5. Das condições para manutenção da Bolsa de Estudos
5.1. Por iniciativa do orientador, da Comissão de Bolsas, da Coordenação ou da

Coordenadoria de Pós-Graduação, a concessão ou renovação de bolsa de estudos
poderá ser revogada a qualquer tempo quando o mestrando:
I – não tiver cumprido o Regulamento do PPGIDH, as exigências da instituição

financiadora da bolsa, os requisitos estabelecidos no Termo de Compromisso
do Bolsista e/ou os requisitos e condições indicados na presente normativa;

II – for desligado do PPGIDH nos casos regimentalmente previstos;
III – tiver obtido conceito “C” em qualquer disciplina, obrigatória ou opcional;
IV – não tiver cumprido as exigências referentes ao cronograma de estudos

estabelecido conjuntamente com seu orientador;
V – ultrapassar 24 (vinte e quatro) meses de permanência no PPGIDH.



5.2. No caso do inciso IV, o mestrando deverá ser notificado previamente da revogação
da bolsa e terá 15 (quinze) dias para apresentar pedido de reconsideração da decisão
que deverá ser apreciado pela Coordenadoria do Programa.

6. Dos critérios para a alocação de bolsas
6.1. A Comissão de Bolsas, em observância aos critérios maiores definidos pelas

agências, obedecerá a seguinte ordem de prioridade para classificação dos
candidatos por ocasião da alocação das bolsas:
I – para mestrandos que já tenham concluído, ao menos, um semestre do PPGIDH:

a) terá prioridade aquele com maior conceito obtido nas disciplinas cursadas
no PPGIDH;

b) em caso de empate no item “a”, terá prioridade aquele que apresentar,
durante o curso do mestrado, maior quantidade de publicação em anais e
periódicos em coautoria com o orientador e maior participação na
organização dos eventos promovidos pelo PPGIDH;

c) em caso de empate no item “b”, será observada a ordem de classificação na
aprovação do mestrado.

II – para mestrandos que se encontrem no primeiro semestre do PPGIDH, desde
que não haja demanda reprimida de mestrandos que tenham ingressado em anos
anteriores, será observada a ordem de classificação na aprovação do mestrado.

6.2. Em cada semestre, a lista de espera das bolsas de estudos deverá ser atualizada e,
posteriormente, publicizada no mural da Secretaria do PPGIDH.

7. Das disposições gerais
7.1. Em caso de existência de bolsa vacante, quando a vacância decorrer do fato de os

mestrandos requerentes atenderem aos requisitos gerais das agências de fomento,
mas não satisfizerem os requisitos específicos deste regulamento, a Comissão de
Bolsas poderá indicar a concessão da bolsa ao mestrando que tenha melhor
histórico de estudos e produção acadêmica dentro do PPGIDH.

7.2. Os casos omissos serão arbitrados, conjuntamente, pela Comissão de Bolsas e pela
Coordenadoria do PPGIDH.

7.3. Este regulamento entra em vigor no ato de sua publicação.


