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NORMAS DE CONCESSÃO DE BOLSAS 
 

MESTRADO E DOUTORADO 
 
A concessão e ou repasse de bolsas será realizada por uma comissão designada pelo 
Colegiado do Curso de Pós-Graduação, mediante o número de cotas disponíveis. 
 
1. COMISSÃO DE BOLSAS 
 
Como órgão de assessoramento ao Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência 
e Tecnologia de Alimentos, funcionará a COMISSÃO DE BOLSAS, com a competência 
de classificar os alunos candidatos à bolsa, segundo as normas dos órgãos oficiais de 
fomento e segundo estas normas. 
 
1.1. Esta Comissão é constituída dos seguintes membros: Coordenador do PPGCTA 

como Presidente, dois representantes do corpo docente (titular e/ou suplente) e 
representante do corpo discente. 

 
1.2. A representação discente (titular e suplente) poderá ser os representantes discentes 

junto ao Colegiado, eleitos por seus pares, desde que sejam alunos regulares há mais 
de 12 meses. 

 
1.3. O Presidente da Comissão encaminhará à PROPES, em data estabelecida pelo 

Colegiado do Programa, relatório sobre o processo seletivo com a classificação dos 
candidatos. 

 
 

2. CLASSIFICAÇÃO PARA BOLSAS 
A classificação será realizada a partir de edital seletivo interno, divulgado na página do 
programa bem como nos murais próximos à secretaria do programa 
 
2.1. Direito a participar da classificação 

a) Não tenha reprovado em qualquer disciplina. 

b) Tenha um Coeficiente de Rendimento Acadêmico (RA) cumulativo igual ou superior 
a 7,0 (sete). 



c) Durante o primeiro ano de curso, tenha cursado (com aprovação) nos períodos letivos 
anteriores no mínimo duas disciplinas por período letivo ou uma quantidade de 
disciplinas inferior a duas desde que esteja em fase de complementação do número 
mínimo de créditos exigido. 

d) Esteja regularmente matriculado no Programa de Pós-graduação ao qual está 
pleiteando a bolsa 

2.2. A classificação será por Área de Concentração 
 
2.3. Os casos de empate serão resolvidos da seguinte maneira: 
 
a) Empate entre alunos antigos será beneficiado aquele que tiver o maior número de 

pontos no RA. 
 
b) Empate entre um aluno antigo e um aluno novo terá preferência o aluno antigo.  
 
2.4. Prazo para recorrer 
 
Os alunos que participaram da classificação terão o prazo máximo de dois dias úteis após 
a divulgação pública dos resultados na secretaria do PPGCTA à Comissão de Bolsas 
mediante requerimento com a descrição do(s) motivo(s). 
 
3. DURAÇÃO DA BOLSA 
 
3.1 Para alunos do Mestrado que começaram a receber bolsa a partir do primeiro mês no 

curso a duração da bolsa será por um período de no máximo 24 meses, enquanto para 
alunos de Doutorado esse prazo será de 36 meses. Em todas as modalidades de bolsa  
o período de concessão será a partir da data da matrícula no PPGCTA. 

 
3.2 Para alunos que não começaram a receber bolsa a partir do primeiro mês no curso, a 

duração da bolsa corresponderá ao número de meses que faltam para esses alunos 
completarem 24 meses no curso de Mestrado e 36 meses para o Doutorado, a contar 
da data da matrícula. 

 
4. DEVERES DO ALUNO BOLSISTA 
 
4.1 A concessão da bolsa implica em tempo integral e dedicação exclusiva do aluno ao 

Programa de Pós-Graduação e preferencialmente fixação de residência em Cuiabá, 
salvo quando da realização da pesquisa em outra instituição, onde o aluno deverá ter 
autorização do orientador ou outro orientador desta instituição que o avaliará, 
mensalmente, no desenvolvimento de suas atividades de pesquisa.  

 
4.2 O aluno bolsista obriga-se a cumprir horário, nos dois expedientes diários, tendo como 

base a sala que lhe for designada. É vetado o exercício de qualquer outra atividade 
não relacionada com o Programa da Pós-Graduação. 



4.3  O aluno bolsista deverá cursar em cada período letivo no mínimo 3 (três) disciplinas, 
excetuando-se as denominadas de Seminários até a conclusão de seus créditos. 
Excetuam-se os casos de complemento do número mínimo de créditos para 
conclusão do Curso ou quando não houver oferecimento de disciplina necessária a 
sua formação, quando será aceita a matrícula em número de disciplinas inferior a 
dois, complementando-se o tempo com Trabalho de Dissertação ou Tese. 

 
4.4. Ao aluno bolsista só é permitido o trancamento de disciplinas no caso de poder 

atender ao que dispõe o sub-item 4.3 com visto do respectivo orientador, com 
aprovação do Colegiado. 

 
4.5 O aluno bolsista DS/CAPES obriga-se a entregar semestralmente o relatório de 

bolsista e assinar a frequência (a critério da coordenação do programa), na secretaria 
da PPGCTA. 

 
4.6 O aluno contemplado com outra modalidade de bolsa deverá entregar os relatórios de 

bolsistas conforme estabelecido pelo órgão fomentador 
 

4.7 O aluno não poderá se afastar nos recessos entre os períodos letivos, salvo para 
realização de alguma fase de seu trabalho experimental visando à dissertação. 

 
4.8 O aluno só poderá afastar-se das atividades de pesquisa por um período superior a 5 

dias úteis, mediante consentimento expresso de seu Orientador, em comunicação à 
Coordenação do PPGCTA, ficando arquivada em sua respectiva pasta. 

 
4.9 O aluno que for contemplado com bolsa ao longo do semestre e não tiver desempenho 

satisfatório, o cancelamento da bolsa ficará a critério do Colegiado PPGCTA. 
 

5. CANCELAMENTO DA BOLSA –  
 
Perderá a bolsa o aluno que: 
 

5.1 Obtiver o conceito D ou ser REPROVADO em qualquer disciplina. 
 
5.2 Obtiver, em qualquer período letivo, Coeficiente de Rendimento Acadêmico (RA) 

cumulativo inferior a 7,0 (sete). 
 
5.3 Matricular-se, em um período, em menos de duas disciplinas, excetuando-se os casos 

de complemento do número mínimo de créditos para conclusão do Curso. 
 
5.4 Solicitar trancamento de disciplina, desde que não possa atender mais ao que dispõe 

o sub-item 7.2. 
 
5.5 Solicitar trancamento de curso, exceto casos em que os órgãos financiadores julguem 

pertinentes. 
 



5.6 Será cancelada a bolsa quando o aluno receber o conceito NS, em dois meses, 
consecutivos ou não, conforme discriminado no item 3.2. 

 
5.7 Será cancelada a bolsa quando o aluno se ausentar das suas atividades no programa 

sem justificar ao Colegiado do Programa. 
 

5.8 Será cancelada a bolsa o aluno que se ausentar do Estado de Mato Grosso sem 
autorização do Colegiado do Programa ou se ausentar do país sem que seja para 
apresentação de trabalhos acadêmicos. 

 
5.9 Será cancelada a bolsa quando o aluno exceder 24 meses para defesa da sua 

dissertação. Os casos em que houver necessidade de extensão do prazo de defesa com 
a consequente manutenção da bolsa serão julgados pelo Colegiado do Curso. 

 

6. QUOTAS DE BOLSAS POR ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 
 

As bolsas alocadas para o PPGCTA serão distribuídas através de quotas definidas a partir 
de critérios estabelecidos pelo Colegiado do Programa. 
 
Quaisquer situação não contemplada neste edital será levada a conhecimento para 
emissão de parecer do Colegiado do Programa 
 
Aprovado no Colegiado do Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos em. 
 

Profa. Dra. Rozilaine A. P. G. de Faria 
Presidente do Colegiado 


