
25/05/2020 SEI/UFU - 2033029 - Resolução

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2300488&infra_siste… 1/6

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica
Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3N, Sala 115 - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902

Telefone: (34) 3239-4761 - www.ppgeb.feelt.ufu.br - ppegb@feelt.ufu.br
  

RESOLUÇÃO Nº 3/2020, DO COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA BIOMÉDICA

  

Estabelece critérios para distribuição de
bolsas do Programa de Pós-graduação em
Engenharia Biomédica da    Universidade   
Federal    de    Uberlândia, níveis Mestrado
e Doutorado.

O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
BIOMÉDICA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, no uso de suas atribuições, conforme Ar�go
76 do Regimento Geral da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e que lhe são conferidas pela
Resolução 11/2012 do Conselho Universitário – CONSUN, em seu Ar�go 3º;

CONSIDERANDO deliberação tomada em sua Reunião nº 35, de 17 de abril de 2020;

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 23117.030429/2020-71,

 

R E S O L V E:

 

Art.  1º   - As bolsas de estudo para o Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Biomédica serão atribuídas aos alunos regulares, até o limite de bolsas disponíveis.

Art. 2º - A distribuição das bolsas se dará de acordo com os seguintes critérios:

§ 1º - A primeira bolsa disponível em cada semestre le�vo será atribuída ao estudante,
ingressante ou veterano, classificado de acordo com a Planilha de Distribuição de Bolsas (Anexos I e II),
observado disposto nesta Resolução e nas demais normas do PPGEB, da UFU e dos órgãos de fomento.

§ 2º - Em caso de mais de uma bolsa disponível, a segunda será des�nada ao estudante
ingressante melhor classificado no processo sele�vo rela�vo ao respec�vo semestre e em conformidade
com as normas do PPGEB, da UFU e dos demais órgãos de fomento. Caso este primeiro colocado no
processo sele�vo não possa receber a bolsa, ela será atribuída ao segundo colocado, e assim
sucessivamente.

§ 3º - As demais bolsas disponíveis serão concedidas aos estudantes de melhor
classificação na Planilha de Distribuição de Bolsas (Anexos I e II), observado disposto nesta Resolução e
nas demais normas do PPGEB, da UFU e dos órgãos de fomento.

Art. 3º - O aluno ingressante ou regular do Programa, candidato à bolsa, deverá preencher
a Planilha de Distribuição de Bolsas constante no Anexo I – Mestrado, e no Anexo II – Doutorado, e
entregar o arquivo eletrônico da planilha devidamente iden�ficado na secretaria do PPGEB, com as
devidas comprovações.

Art. 4º - Os candidatos à bolsa serão classificados em ordem decrescente, de acordo com
os pontos ob�dos na linha “Coeficiente de   Avaliação   Discente” da   Planilha de Distribuição de Bolsas.
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§ 1º - No caso de empate entre candidatos, serão classificados em ordem decrescente os
candidatos que ob�verem o maior Coeficiente de Rendimento Global (CR) conforme §1º do Art.  33 da
Resolução 12/2008 do Conselho de Pesquisa   e   Pós-graduação   –   CONPEP.   Se   o   empate   ainda  
prevalecer, a classificação se dará conforme a ordem cronológica de permanência no Programa como
estudante regular. Caso o empate ainda prevaleça, a classificação, para fins de atribuição de bolsa, se
dará por sorteio.

§ 2º - A classificação poderá sofrer alterações mensalmente, no primeiro dia ú�l de cada
mês, dependendo da produção e das comprovações de cada candidato.

§ 3º - O candidato terá até o dia 15 de cada mês para solicitar a alteração do seu
“Coeficiente de Avaliação Discente” que irá vigorar a par�r do primeiro dia ú�l do mês seguinte, desde
que entregue, na secretaria do PPGEB, a planilha devidamente reformulada e os comprovantes que
atestem sua nova produção.

I – As disciplinas cursadas em outro programa de pós-graduação só poderão contar pontos
como Número de créditos ob�dos em disciplinas na Planilha de Distribuição de Bolsas (Anexos I e II) após
sua aprovação pelo Colegiado do curso.

§   4º - A   responsabilidade   pelo   preenchimento   da   planilha, comprovações,
acompanhamento da lista e pelo fornecimento de novas informações que possam alterar o “Coeficiente
de Avaliação Discente” é do candidato.

Art. 5º - Para o Programa de Mestrado, a bolsa poderá ser concedida pelo prazo de 12
(doze) meses, podendo ser renovada, mediante solicitação do estudante e após análise e deferimento
pela Comissão de Bolsas do PPGEB, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses. Para o Programa de
Doutorado, igualmente, a bolsa poderá ser concedida pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser
renovada, mediante solicitação do estudante e após análise e deferimento pela Comissão de Bolsas do
PPGEB, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses.

Parágrafo único - Na apuração do limite de duração das bolsas considerar-se-ão também as
parcelas recebidas anteriormente pelo bolsista, advindas de outros programas de bolsas da CAPES e
demais agências para o mesmo nível de curso, assim como o período de estágio no exterior subsidiado
por qualquer agência ou organismo nacional ou estrangeiro.

Art. 6º - As bolsas serão concedidas em conformidade com as normas da UFU e dos órgãos
de fomento.

Parágrafo único - O bolsista não poderá exercer qualquer a�vidade laboral, a não ser que
seja permi�do pelo órgão de fomento, esteja diretamente relacionada ao desenvolvimento da pesquisa
do mesmo e seja autorizado pelo orientador e pelo Colegiado do Programa.

Art. 7º - A revogação e res�tuição da bolsa, bem como suas implicações, ocorrerão de
acordo comas normas dos órgãos de fomento.

Parágrafo único - Além das situações previstas nas normas dos órgãos de fomento, o
cancelamento da bolsa poderá ocorrer a qualquer momento, no caso de uma das seguintes hipóteses:

I – Se o estudante ob�ver coeficiente de rendimento global (CR) inferior a 2,5 em qualquer
período;

II – Se o estudante ob�ver nível "D" ou "E" em qualquer disciplina;

III – Se o estudante não cumprir qualquer a�vidade ou exigência nos prazos estabelecidos
na legislação per�nente;

IV – Se o estudante voluntariamente solicitar o cancelamento de sua bolsa por escrito; e

V – Se o estudante, por procedimento disciplinar, sofrer pena de desligamento.

Art.  8º - O bolsista deverá assinar Termo de Concessão da Bolsa dando ciência do
conteúdo desta Resolução e das normas especificas da UFU e da agência de fomento financiadora de sua
bolsa.
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Art.  9º - O valor da bolsa de estudo obedecerá integralmente à tabela da en�dade
financiadora.

Art.  10º - A classificação no Processo de Distribuição de Bolsas, de que trata esta
Resolução, gera, para o candidato, apenas a expecta�va de obtenção de uma bolsa, a ser efe�vada
mediante a disponibilização de recursos financeiros por parte das en�dades financiadoras, não
implicando, portanto, em compromisso por parte do PPGEB ou da UFU.

Art.  11º - As bolsas concedidas aos docentes do programa por meio de projetos de
pesquisa ou similares, não são regidas por esta Resolução, ficando sua distribuição sob a
responsabilidade do docente e conforme as normas do órgão financiador.

Art. 12º - Os casos omissos serão resolvidos em primeira instância pelo Colegiado do
Programa, cabendo recurso ao Conselho da FEELT e aos Conselhos Superiores competentes.

Art. 13º - Esta resolução revoga Resolução Nº 001/PPGEB/2019.

Art. 14º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

 

 

 

Uberlândia, 17 de abril de 2020.

 

ADRIANO DE OLIVEIRA ANDRADE

Coordenador

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica

Documento assinado eletronicamente por Adriano de Oliveira Andrade, Coordenador(a), em
23/05/2020, às 09:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2033029 e
o código CRC EA1055BE.

 

 

 

 

ANEXO I

 

 

Planilha de Distribuição de Bolsas para Mestrado

 

Item Elemento Sigla Descrição Valor

1 Avaliação no
processo sele�vo.

APS Média final, percentual, da nota atribuída no processo
sele�vo. Mínimo = 0%; Máximo = 100%.

0

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/05/2020 SEI/UFU - 2033029 - Resolução

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2300488&infra_siste… 4/6

2 Número de créditos
ob�dos. NCO

Número de créditos ob�dos em disciplinas, na condição
de estudante regular do PPGEB.

Mínimo = 0; Máximo = 18.
0

3 Aproveitamento em
disciplinas cursadas. AMD

Valor médio das notas finais das disciplinas cursadas,
na condição de estudante regular do PPGEB, conforme
normas do PPGEB. Somente devem ser consideradas na
média, disciplinas com aproveitamento igual ou
superior a 60%. Escala para conversão de conceitos: A =
100%; B = 75%; C = 60%; D/E = 0%. Mínimo = 0%;
Máximo = 100%.

0

4 Número de créditos
ponderados. NCP

NCP = NCO*AMD/18

Mínimo = 0%; Máximo = 100%.
0

5*

Ar�gos aceitos para
publicação em
revistas cien�ficas
Qualis CAPES, Eng. IV,
com peso maior ou
igual a 0,05.

QAP1 Número de ar�gos. 0

6*

 

Ar�gos aceitos para
publicação em
revistas cien�ficas
Qualis CAPES, em
outras áreas, com
peso maior ou igual
a 0,05.

QAP2 Número de ar�gos. 0

7**

Par�cipação como
membro de projeto
de pesquisa ou de
extensão.

MPPE
Quan�dade de par�cipações em projetos de pesquisa
com financiamento, ou projetos de extensão, após
úl�mo ingresso no PPGEB.

0

8***

Quan�dade de
ar�gos aceitos para
publicação em
eventos realizados
em território
nacional.

QAER
Número de ar�gos publicados em eventos regionais,
após o ingresso no PPGEB, considerando-se o candidato
como até primeiro autor.

0

9***

Quan�dade de
ar�gos aceitos para
publicação em
eventos
internacionais.

QAC
Número de ar�gos publicados em congressos nacionais
e internacionais, após o ingresso no PPGEB,
considerando-se o candidato como até primeiro autor.

0

10
Produção cien�fica
após o úl�mo
ingresso PPGEB.

PCI
PCI = QAP1 + 0,5*QAP2 + 0.1*MPPE + 0.25*QAC +
0,1*QAER

 
0

11 Coeficiente de CAD CAD = (1+PCI) * ((APS+NCP) / 2*100)) 0
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avaliação discente

Todos os itens da tabela serão computados a par�r do ingresso do discente no seu respec�vo curso de
Pós-Graduação.

* Documentos necessários: Cópia do ar�go e da respec�va no�ficação de aceitação para publicação, pelo
órgão ou Coordenador editorial.

** Documentos necessários: Cópia da aceitação do projeto de pesquisa e do seu financiamento
(comprovar financiamento apenas para projeto de pesquisa), constando o nome do Coordenador geral
do projeto (ex.: Termo de Outorga) e plano de trabalho do candidato no projeto em questão, com
anuência do Coordenador do projeto.

*** Documentos necessários: Cópia do ar�go e da respec�va no�ficação de aceitação para publicação,
pela comissão do evento.

Obs.: Os critérios acima foram adequados pela Comissão de Bolsa do PPGEB, em reunião do dia

17/04/2020.

 

 

 

ANEXO II

 

 

Planilha de Distribuição de Bolsas para Doutorado

 

Item Elemento Sigla Descrição Valor

1 Avaliação no
processo sele�vo. APS Média final, percentual, da nota atribuída no processo

sele�vo. Mínimo = 0%; Máximo = 100%. 0

2 Número de créditos
ob�dos. NCO

Número de créditos ob�dos em disciplinas, na condição
de estudante regular no curso de Doutorado do PPGEB.

Mínimo = 0; Máximo = 9.
0

3 Aproveitamento em
disciplinas cursadas. AMD

Valor médio das notas finais das disciplinas cursadas,
na condição de estudante regular do PPGEB, conforme
normas do PPGEB. Somente devem ser consideradas na
média, disciplinas com aproveitamento igual ou
superior a 60%. Escala para conversão de conceitos: A =
100%; B = 75%; C = 60%; D/E = 0%. Mínimo = 0%;
Máximo = 100%.

0

4 Número de créditos
ponderados. NCP

NCP = NCO*AMD/9

Mínimo = 0%; Máximo = 100%.
0

5* Ar�gos aceitos para
publicação em
revistas cien�ficas
Qualis CAPES, Eng. IV,
com peso maior ou
igual a 0,05.

QAP1 Número de ar�gos. 0
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6*

 

Ar�gos aceitos para
publicação em
revistas cien�ficas
Qualis CAPES, em
outras áreas, com
peso maior ou igual
a 0,05.

QAP2 Número de ar�gos. 0

7**

Par�cipação como
membro de projeto
de pesquisa ou de
extensão.

MPPE
Quan�dade de par�cipações em projetos de pesquisa
com financiamento, ou projetos de extensão, após
úl�mo ingresso no PPGEB.

0

8***

Quan�dade de
ar�gos aceitos para
publicação em
eventos realizados
em território
nacional.

QAER
Número de ar�gos publicados em eventos regionais,
após o ingresso no PPGEB, considerando-se o candidato
como até primeiro autor.

0

9***

Quan�dade de
ar�gos aceitos para
publicação em
eventos
internacionais.

QAC
Número de ar�gos publicados em congressos nacionais
e internacionais, após o ingresso no PPGEB,
considerando-se o candidato como até primeiro autor.

0

10
Produção cien�fica
após o úl�mo
ingresso PPGEB.

PCI PCI = QAP1 + 0,5*QAP2 + 0.1*MPPE + 0.25*QAC +
0,1*QAER 0

11 Coeficiente de
avaliação discente CAD CAD = (1+PCI) * ((APS+NCP) / 2*100)) 0

Todos os itens da tabela serão computados a par�r do ingresso do discente no seu respec�vo curso de
Pós-Graduação.

* Documentos necessários: Cópia do ar�go e da respec�va no�ficação de aceitação para publicação, pelo
órgão ou Coordenador editorial.

** Documentos necessários: Cópia da aceitação do projeto de pesquisa e do seu financiamento
(comprovar financiamento apenas para projeto de pesquisa), constando o nome do Coordenador geral
do projeto (ex.: Termo de Outorga) e plano de trabalho do candidato no projeto em questão, com
anuência do Coordenador do projeto.

*** Documentos necessários: Cópia do ar�go e da respec�va no�ficação de aceitação para publicação,
pela comissão do evento.

Obs.: Os critérios acima foram adequados pela Comissão de Bolsa do PPGEB, em reunião do dia

17/04/2020.

Referência: Processo nº 23117.030429/2020-71 SEI nº 2033029


