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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 15 DE MARÇO DE 2018 

 

 
A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Inovação Farmacêutica da 

Universidade Federal de Goiás, em reunião ocorrida em 15 de março de 2018, 
resolve instituir os critérios para concessão de bolsas de Doutorado e as regras 
complementares para avaliação do desempenho do discente. 

 

Artigo 1º. A seleção de bolsistas para o curso de Doutorado será realizada 

considerando os alunos ingressos nos dois últimos processos seletivos (atual e o 
anterior). Os candidatos elegíveis serão classificados pela Comissão de Bolsas do 

Programa, levando em consideração a Nota Final no Processo Seletivo. 

 

Parágrafo Único. A classificação obedecerá, prioritariamente, aos critérios que 

seguem: não ter vínculo empregatício, ou que esteja em período de licença não 
remunerada. Obter maior Nota Final no processo seletivo. Em caso de empate será 

utilizado a nota do currículo no processo seletivo. Permanecendo o empate será 
utilizado os critérios do regulamento geral da UFG.  

 

Artigo 2º A ausência de qualquer tipo de vínculo empregatício é condição prioritária 
de elegibilidade do candidato. Candidatos que possuam vínculo empregatício 

somente serão considerados elegíveis para receber as bolsas, em último grau de 
prioridade, respeitando as condições aceitas pelas agências de fomento e os 

respectivos editais.  

 

Artigo 3º Não será permitido o acúmulo de quaisquer tipos de bolsas por parte dos 

alunos, em concordância com as exigências dos órgãos federais e estadual de 
fomento. 

 
Parágrafo único. A comprovação da inexistência de vínculo empregatício e de bolsa 

vigente, conforme disposto nos artigos 2º e 3º, será feita pela entrega de declaração 
assinada pelo aluno, com firma reconhecida em cartório, no ato da primeira 
matrícula no Programa ou no momento da implementação da bolsa.  

 
Artigo 4º. A avaliação do desempenho dos bolsistas do Programa será realizada de 

forma sistemática pelo orientador e pela Comissão de Bolsas. Essa avaliação tomará 
por base os relatórios semestrais obrigatórios e o desempenho no Seminário de 

Acompanhamento Discente, conforme previsão do Regulamento do interno PPGIF.  
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§ 1º. O relatório semestral do discente (cujo modelo encontra-se no site do PPGIF), 
com a anuência e a avaliação do orientador, deverá ser entregue na Secretaria do 

PPGIF no período de matrícula a ser realizada no Sistema Integrado de Gestão de 
Atividades Acadêmicas - SIGAA.  

 
§ 2º. O Seminário de Acompanhamento Discente será promovido anualmente, no 
final do segundo semestre letivo, e a participação no mesmo é obrigatória a todos os 

alunos matriculados no PPGIF. As regras e o cronograma para cada edição do 
Seminário de Acompanhamento Discente serão publicados no site do PPGIF. 

 
Artigo 5º. O discente bolsista que não realizar seu exame de qualificação nos prazos 

previstos no Regulamento Interno do PPGIF poderá perder a sua bolsa de estudos. 
 
Artigo 6º. Independentemente da avaliação da Comissão de Bolsas e do julgamento 

por parte da CPG, o orientador poderá propor o desligamento do aluno ou a retirada 
de sua bolsa de estudos, baseado no não cumprimento de seu planejamento 

acadêmico, conforme normatizado no Regulamento Interno do PPGIF.  
 

Artigo 7º. Este documento entra em vigor a partir data de sua aprovação na CPG 
em 15 de março de 2018. 

 
 
 

Goiânia, 15 de Março de 2018.  
 
 
 

Prof. Dr. José Realino de Paula 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação Inovação Farmacêutica  

Faculdade de farmácia/UFG  
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Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Inovação Farmacêutica  
Faculdade de Farmácia/UFG 

 


