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RESOLUÇÃO Nº 04/ 2014 – PPGADM 
 

Regulamenta a Concessão de Bolsas aos estudantes do 
Programa de Pós-Graduação em Administração. 

 
 O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo art. 8º da Resolução nº 65/09 - CEPE, 
 

   
RESOLVE: 

 
Art. 1º A cessão de bolsas de estudo é um componente importante para o 

incentivo à participação ativa dos alunos na sua formação e na produção científica 
destes no programa de pós-graduação. 

 
Art. 2º A concessão de bolsas está prevista no Regimento Interno do 

PPGADM em seus artigos 72 a 81. Ressalta-se que o objetivo da concessão é 
possibilitar a dedicação do estudante exclusivamente ao Programa, visando 
oferecer condições de participação ativa dos estudantes em grupos de pesquisa; à 
produção científica qualificada; o intercâmbio entre os estudantes e professores 
participantes do PPGADM; o incremento do ativo científico do programa e de seus 
participantes pela discussão de temas afins e do estado-da-arte da pesquisa 
científica no Brasil e no mundo. 

 
Art. 3º Respeitando o artigo 79 do Regimento Interno do PPGADM, esta 

Resolução destina-se ao estabelecimento de critérios para a concessão de bolsas 
aos estudantes do Programa. 

 
Art. 4º Os critérios a serem considerados na concessão de bolsas são: 
 
I. Desempenho acadêmico. Entende-se por desempenho acadêmico o 

aproveitamento obtido pelos estudantes nas disciplinas do Programa de Pós-

Graduação. 

II. Frequência nas disciplinas. Entende-se por frequência nas disciplinas o 

cumprimento de uma obrigação fundamental dos estudantes que é o 

comparecimento às aulas das disciplinas cursadas pelo estudante. 

III. Dedicação ao programa. A dedicação compreende dois aspectos: 

a) a carga horária dedicada à realização do curso de pós-graduação; 

b) a permanência nas dependências do Programa para realização de 

atividades de estudo e pesquisa. 

 

IV. Participação efetiva em grupos de pesquisa. Este item é compreendido a 

partir dos seguintes fatores: 

a) Cronograma das reuniões do grupo de pesquisa a que o orientador está 

vinculado; 
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b) Frequência efetiva e comprovada nas reuniões constantes do 

cronograma; 

c) Contribuição com as atividades do grupo, atestadas pelo coordenador. 

 

V. Publicações acadêmicas indexadas nos últimos três anos. Este item 

contempla: 

a) Publicações em anais de congressos nacionais e internacionais 

indexados; 

b) Publicações em periódicos nacionais e internacionais indexados. 

 

VI. Situação econômico-financeira familiar.  Este item será avaliado 

considerando a declaração do estudante a respeito de sua situação econômico-

financeira familiar, devidamente comprovada, e considerando os seguintes 

aspectos: 

a) Este quesito está subordinado a todos os anteriores; 

b) A comprovação de informações deve ser baseada em dados verdadeiros 

e completos; 

c) Considera-se a situação familiar global e não das finanças individuais do 

estudante. 

 

VII. Atividades remuneradas ou não, realizadas pelo estudante no período 

do curso. Este item pode ser compreendido a partir dos seguintes aspectos: 

a) Atividades empregatícias com vínculo comprovado; 

b) Atividades de trabalho sem vínculo comprovado; 

c) Atividades extracurriculares, com ou sem remuneração. 

 

Parágrafo único. É de responsabilidade do bolsista a comunicação à 
coordenação do PPGADM qualquer modificação que ocorra, em qualquer tempo, 
na sua situação econômico-financeira familiar e de atividades descritas no inciso VI 
do art. 4º desta Resolução. 

 
Art. 5º Para a concessão de bolsas, a coordenação do PPGADM designará 

uma comissão que analisará os pedidos novos e renovações de bolsas. 
 
§ 1º A comissão deverá obedecer aos critérios estabelecidos no artigo 4º 

desta resolução; 
 
§ 2º A comissão estabelecerá pesos e regras para a análise dos pedidos e 

renovações de bolsas a partir dos critérios estabelecidos no artigo 4º desta 
resolução; 

 
§ 3º A comissão elaborará parecer recomendando ao Colegiado a 

concessão das bolsas. 
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Art. 6º Todo estudante deve preencher um Formulário específico do 
PPGADM para solicitação de bolsa em que conste uma declaração indicando sua 
situação econômico-financeira familiar e comprovação das informações prestadas. 

 
Parágrafo único. Além do formulário, o estudante deve assinar um termo de 

compromisso declarando sua dedicação ao Programa. 
 
Art. 7º Apesar destes critérios internos, a concessão de bolsas respeitará as 

normas e requisitos da Agência de Fomento que concede a respectiva bolsa, 
conforme Artigo 78 do Regimento Interno do PPGADM. 

 
Art. 8º Todo estudante deverá desenvolver um Plano de Trabalho semestral 

de atividades no curso, orientado e endossado pelo orientador. 
 
Art. 9º Ao final de cada semestre letivo todos os estudantes devem 

apresentar um Relatório de atividades desenvolvidas durante o semestre, orientado 
e endossado pelo orientador. 

  
Art. 10º A não entrega de qualquer um destes documentos, para os alunos 

bolsistas, implica no cancelamento da bolsa. 
 
Art. 11º A Comissão designada para a concessão de bolsas do PPGADM 

reunir-se-á obrigatoriamente uma vez ao ano para avaliar, com base em 
informações prestadas pelos bolsistas, por solicitação da coordenação do 
PPGADM, e revalidar a concessão ou ainda redistribuir as bolsas. Por critério da 
coordenação e/ou Colegiado do PPGADM, a comissão poderá ser constituída e 
reunir-se a qualquer momento para fazer reavaliação e redistribuição de bolsas.  

 

Art. 12º Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGADM. 
 

Art. 13º As presentes normas entrarão em vigor na data de sua publicação. 
 

 

Curitiba, 20 de novembro de 2014. 

 
 
  


