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NORMATIVA PPGeo-Uesb 001/2016 
 

CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO, MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DE BOLSAS DE 
MESTRADO EM GEOGRAFIA DA UESB. 

 
A distribuição das bolsas de estudos aos alunos regularmente matriculados no Programa será 
realizada pelo Colegiado do Curso, seguindo-se os critérios abaixo estabelecidos:  
 
1. CRITÉRIOS GERAIS PARA CONCESSÃO DE BOLSAS – PPGeo-Uesb 
a) O aluno pleiteante a bolsa deverá ser aprovado no processo seletivo do PPGeo-Uesb como 
aluno regular e estar matriculado no programa; 
b) O aluno deverá ter dedicação integral às atividades do Programa de Pós-Graduação em 
Geografia; 
c) As bolsas têm duração de até 24 meses, para o Mestrado, contados a partir da data de 
matrícula dos alunos aos quais são atribuídas, sendo renovadas anualmente. 
d) Todas as bolsas atribuídas pelo PPGeo-Uesb, independentemente do mês em que foram 
atribuídas, se encerram em fevereiro, quando serão avaliadas as condições de sua renovação.  
e) O Colegiado do PPGeo-Uesb definirá, no início de cada ano, da quantidade de bolsas 
disponíveis, a sua distribuição entre bolsas de Mestrado – novas e bolsas de Mestrado – 
renovação. 
f) São pré-requisitos para a condição de bolsista:  
- O não acumulo de bolsa; 
- Não ter usufruído de outra bolsa de pós-graduação, em programa anterior sem a defesa de tese 
ou dissertação. 
- Atender aos critérios específicos de cada agência de fomento. 
 
2. PRIORIDADES, NA ORDEM, PARA A CONCESSÃO DE BOLSAS 
2.1. Para alunos com ingresso no semestre de distribuição das bolsas:  
2.1.1. Alunos sem vínculo empregatício e sem qualquer outra atividade remunerada. Quando 
possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades profissionais e sem percepção de 
vencimentos; 
2.1.2. Ordem de classificação no processo seletivo.  
 
2.2. Para alunos com mais de um semestre no Programa:  
2.2.1. Alunos sem vínculo empregatício e sem qualquer outra atividade remunerada. Quando 
possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades profissionais e sem percepção de 
vencimentos;  
2.2.2. Alunos com maior rendimento acadêmico, sendo este calculado em função da Média 
Geral das disciplinas já cursadas. 
2.2.3. Em caso de empate será considerada a ordem de classificação no processo seletivo.  
 
2.3. Em caso de bolsas excedentes:  
2.3.1. Poderão ser concedidas bolsas a alunos com vínculo empregatício, à luz das normas das 
Agências, com autorização expressa do Professor Orientador e aprovação pelo Colegiado do 
Programa; 
2.3.2. Essas bolsas poderão ser substituídas pelo Programa, a qualquer tempo, em caso de 
demanda por aluno sem vínculo empregatício.  
 
3. O DISCENTE PERDERÁ O DIREITO A BOLSA CASO 
3.1. Seja reprovado em alguma disciplina. (Pedidos de reconsideração poderão ser avaliados 
pelo Colegiado do Curso); 
3.2. Passe a receber remuneração após a concessão da bolsa, decorrente de vínculo empregatício 
ou não, salvo quando se enquadre no item 2.3 para prioridades para concessão de bolsas;  
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3.3. Não cumpra os prazos estabelecidos nas resoluções e normas internas que regem o 
Programa, (apresentação de projeto, qualificação, defesa etc). (Na impossibilidade de 
cumprimento de um desses prazos, o bolsista deve justificar-se formalmente ao Colegiado do 
PPGeo-Uesb, com pelo menos 15 dias de antecedência, para avaliação e devidas providências); 
3.4. Não apresente o relatório anual, com descrição detalhada de atividades, no padrão 
estabelecido pelo PPGeo-Uesb; 
3.5. Haja comprovação de plágio em documentos oficiais vinculados ao Programa. 
 
4. PROCEDIMENTOS PARA CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE BOLSAS 
4.1 Os candidatos a bolsas deverão apresentar, em data definida pelo Colegiado do PPGeo-
Uesb, no mês de fevereiro de cada ano, os seguintes documentos: 
4.1.1. Solicitação formal de bolsa, em formulário específico; 
4.1.2. Currículo Lattes atualizado; 
4.1 3. Cópia da carteira de trabalho (com as páginas de identificação, do último vínculo de 
trabalho, bem como a página seguinte, em branco) ou documento correspondente; 
4.2. A renovação das bolsas é condicionada à aprovação prévia, pelo Colegiado do PPGeo- 
Uesb, do relatório anual de atividades do aluno. 
4.3. Caso surjam outras bolsas ou haja vacância em bolsas já concedidas, a sua distribuição será 
realizada pelo Colegiado do PPGeo-Uesb ou, em casos excepcionais, de modo ad-referendum. 
4.4. Caso o bolsista abra mão do benefício, só poderá pleiteá-lo novamente no ano seguinte. 
 
5. SÃO OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA 
5.1. Cumprir rigorosamente o estabelecido no Regimento do Programa; 
5.2.  A dedicação integral às atividades da pós-graduação; 
5.3. A realização de estágio docente, nos termos de normativa específica do PPGeo-Uesb; 
5.4. A apresentação de relatório anual, com descrição detalhada de atividades, no padrão 
estabelecido pelo PPGeo-Uesb; 
5.5. A menção ao apoio da agência de fomento em sua produção acadêmica; 
5.6. A manutenção de bom desempenho acadêmico nos termos estabelecidos nesta normativa e 
demais documentos do PPGeo-Uesb; 
5.7. O zelo no cumprimento das disposições regulamentares das agências de fomento; 
5.8.  A devolução à agência de fomento dos valores pagos no caso de desistência e não defesa 
da dissertação; 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
6.1. Os casos omissos serão avaliados pelo Colegiado do PPGeo-Uesb.  
Documento aprovado em reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geografia 
da UESB, em 15 de setembro de 2016. 
 


