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NORMA No 01/PPGCR/2018 de 24 de março de 2018. 

 

Dispõe sobre o processo de seleção de bolsistas no PPG-CR. 

 

O Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Reabilitação da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, 

estabelece: 

 

Art. 1° - A seleção de bolsistas será efetuada por uma Comissão de Bolsas, 

composta de três representantes do quadro de docentes permanentes e um discente. 

§ 1° - Os representantes dos docentes serão inicialmente nomeados pelo 

Coordenador do PPG-CR e aprovados pelo Colegiado Delegado e terão mandato de dois 

anos. 

§ 2° - O Coordenador indicará o substituto eventual (pró-tempore) no caso de 

afastamento de um dos representantes docentes. Caso o afastado seja o presidente, essa 

função será designada pelo Coordenador dentre os membros que já compõem a comissão. 

§ 3° - O discente e seu suplente deverão ser indicado pelo corpo discente do PPG-

CR.  

 

Art. 2° - A Comissão presidida por um dos representantes se reunirá sempre que 

houver cotas de bolsas destinadas ao PPG-CR;  

 

Art. 3° - Caberá à Comissão de Bolsas, assessorada pela Coordenadoria do PPG-

CR: 

I – Manter o sistema de acompanhamento do desempenho acadêmico e 

informações administrativas, permitindo à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e os órgãos de 
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fomento verificar, a qualquer momento, o estágio de desenvolvimento do trabalho dos 

bolsistas em relação à duração das bolsas; 

II - Observar as normas do PPG-CR, divulgá-las junto aos bolsistas e mantê-los 

informados de qualquer comunicação dos órgãos de fomento; 

III - Informar aos órgãos de fomento, os critérios utilizados na atribuição de 

bolsas; 

IV - Examinar as solicitações dos candidatos a bolsas e comunicar ao Colegiado 

Delegado do PPG-CR e à Pró-Reitoria de Pós-Graduação os nomes dos alunos 

selecionados; 

V - Encaminhar à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, no formulário específico, todas 

as alterações ocorridas (cancelamento, relações nominais complementares) após a 

distribuição inicial das bolsas. 

 

Art. 4° - Os candidatos às bolsas deverão: 

I – atualizar o curriculum vitae na plataforma lattes do CNPq, até o último dia de 

inscrição estabelecido no edital de seleção de bolsistas; 

II - apresentar documentação conforme Edital específico: 

 

Art. 5° - Os critérios para seleção de bolsistas serão estabelecidos conforme Edital 

específico, assim como o prazo determinado para cada bolsa.  

 

Art. 6°- Os resultados da distribuição de bolsas deverão ser homologados pelo 

Colegiado Delegado do PPG-CR. 

§ 1° - A comissão de bolsas deverá encaminhar listas de classificação bem como 

indicar o número de bolsas a serem concedidas pelo PPG-CR. 

§ 2° - Os pedidos de recurso quanto ao resultado da distribuição de bolsas deverão 

ser encaminhados à Coordenação do PPG-CR, em um prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas (um dia letivo) após a divulgação na homepage e/ou mural da secretaria do 

PPG-CR. 
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Art. 7°- Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de bolsas do PPG-CR, 

tendo o Colegiado Delegado como instância de recurso. 

 

Aprovada em reunião do Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Reabilitação, realizada em 24 de março de 2018. 


