
 
 
 
 
 
 

  PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

__________________________________________________________________________________________ 
CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO 

Rodovia BR 101 Norte, km 60, Bairro Litorâneo, CEP: 29.932-540, São Mateus, ES 

Tel.: +55 (27) 3312-1701/1702/1798/1637/1563 - supgrad.ceunes@institucional.ufes.br 

 http://posgraduacao.saomateus.ufes.br/ 

 

RESOLUÇÃO 02/2018 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO 

 
ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Substitui a Resolução 01/2014 e estabelece normas 
internas da Comissão de Bolsas do Programa de Pós-
Graduação em Ensino na Educação Básica da 
Universidade Federal do Espírito Santo. 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação de Ensino na Educação Básica, 
no uso de suas atribuições regimentais e ouvido o respectivo órgão colegiado e 
considerando o previsto no Regimento do Programa de Pós-Graduação em 
Ensino na Educação Básica e na Resolução CEPE 11/2010, em reunião ordinária 
realizada no dia 28 de junho de 2018. 

 

Resolve: 
Aprovar as normas internas para Comissão de Bolsas do Programa de Pós- 
Graduação em Ensino na Educação Básica, em nível de Mestrado, do Centro 
Universitário Norte do Espírito Santo, da Universidade Federal do Espírito Santo, 
adaptadas ao Regimento Interno do PPGEEB. 

 
     CAPÍTULO I 

DA COMISSÃO DE BOLSAS 

 
Art. 1º. O Colegiado definirá uma Comissão de Bolsas que irá auxiliar a 
Coordenação na captação, distribuição e acompanhamento das bolsas 
concedidas ao PPGEEB pelos órgãos de fomento governamentais. A Comissão 
de Bolsas será integrada por no mínimo três membros: dois representantes 
docentes (quadro permanente) e um representante discente, destacando que 
obrigatoriamente o coordenador do programa será um dos representantes 
docentes na referida comissão.  Os membros exercerão o mandato por dois anos, 
sendo permitida a recondução por igual período. Poderão ser substituídos, 
havendo interesse de uma das partes e ouvido o Colegiado do Programa. 

 
§ 1º. A Comissão de Bolsas terá, entre suas responsabilidades, a função de: 

• auxiliar na captação de bolsas para os alunos do Programa; 
• sugerir a distribuição das bolsas entre os alunos do Programa baseado 

nas regras estabelecidas nesta Resolução; 



 
 
 
 
 
 

  PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

__________________________________________________________________________________________ 
CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO 

Rodovia BR 101 Norte, km 60, Bairro Litorâneo, CEP: 29.932-540, São Mateus, ES 

Tel.: +55 (27) 3312-1701/1702/1798/1637/1563 - supgrad.ceunes@institucional.ufes.br 

 http://posgraduacao.saomateus.ufes.br/ 

• realizar a avaliação continuada de desempenho dos discentes bolsistas 
do Programa; 

• determinar a redistribuição das bolsas vigentes, em função das regras 
estabelecidas nesta resolução. 

 

       CAPÍTULO II 

DA CONCESSÃO DE BOLSAS 

 

Art. 2º. Havendo disponibilidade de bolsas pelo PPGEEB, estas serão distribuídas 
por ordem de classificação na seleção de ingresso no Programa. 

 

Parágrafo Único: Em caso de empate entre candidatos no resultado final de 
classificação na seleção de ingresso no Programa serão observado os critérios 
estabelecidos no § 4º do Art.23º do Regimento do PPGEEB 

 

Art. 3º. As bolsas disponíveis pelo programa durante o ano letivo serão 
encaminhadas para os alunos que realizaram sua matrícula inicial neste mesmo 
ano, observando as regras estabelecidas nesta resolução. 
 
Parágrafo Único: Caso o número de bolsas disponíveis em um ano exceda o 
número de alunos aptos a receber, estas poderão ser encaminhadas para a turma 
do ano anterior. 

 

Art. 4º. Para obter o direito de concessão de bolsa de estudo o aluno não poderá 
possuir nenhuma atividade remunerada e nem possuir vínculos empregatícios de 
quaisquer naturezas quando de sua implementação. 

 

§ 1º. Será aberta exceção nos casos em que a agência de fomento permitir o 
acúmulo da bolsa à atividade remunerada, de acordo com as orientações por ela 
estabelecidas; 

 

§ 2º. Para obter a concessão de bolsa de estudo o aluno deverá atender aos 
critérios estabelecidos pelas agências de fomento. 
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Art. 5º. Em qualquer tempo, havendo disponibilização de bolsas, estas serão 
distribuídas aos alunos postulantes que se enquadrem nos quesitos desta 
Resolução. 

 

Art. 6º. A reprovação em qualquer disciplina, por conceito ou frequência 
insuficientes e/ou o não cumprimento das etapas de desenvolvimento da pesquisa 
determinará o cancelamento da bolsa. 

 

Art. 7º. É vedada a manutenção de quaisquer atividades profissionais remuneradas 
pelo estudante bolsista, salvo as exceções estabelecidos pela agência de fomento, 
sob pena de cancelamento da bolsa e devolução das mensalidades recebidas, sem 
prejuízo de outras medidas disciplinares adotadas pelas agências reguladoras de 
fomento. 

 

CAPÍTULO III  

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 8º. Os casos excepcionais e ou omissos serão apreciados pelo Colegiado do 
Curso de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica. 

 

Art. 9º. A presente Resolução entra em vigor nesta data e revoga as demais 
disposições em contrário. 

 

Colegiado do PPGEEB,  

APROVADA EM 28 DE JUNHO DE 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


