
RESOLUÇÃO Nº 86, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.
Aprova as normas para a distribuição de bolsas
do curso de mestrado em Biologia Animal.

 

O COLEGIADO DE CURSO DO CURSO DE MESTRADO EM BIOLOGIA
ANIMAL, do Ins�tuto de Biociências, da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º  Aprovar as normas para a distribuição de bolsas do Curso de Mestrado
em Biologia Animal.

Art. 2º Determinar que no máximo dois terços das bolsas de mestrado,
anualmente disponíveis ao Curso de Mestrado em Biologia Animal, sejam des�nadas aos
alunos que  estejam iniciando o segundo ano de curso, de forma a assegurar que no mínimo
um terço da cota de bolsas seja des�nada anualmente aos alunos recém-ingressos no
mestrado.

Art. 3º Aos alunos recém-ingressos serão des�nadas bolsas da cota do Curso
conforme a ordem de classificação ob�da no processo sele�vo.

Art. 4º Bolsas individuais recebidas de outras fontes por estudantes do Curso
de Mestrado em Biologia Animal serão contadas juntamente com as demais bolsas da cota do
Curso com a finalidade de calcular a distribuição entre as turmas, conforme disposto no Art.
2º.

Art. 5º As bolsas serão concedidas pelo prazo de doze meses, com a
possibilidade de renovação, mediante análise criteriosa da Comissão de Bolsas, de acordo
com o estabelecido no § 2º, do art. 66 das Normas para Pós-Graduação Stricto Sensu da
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Art. 6º O aluno terá a bolsa cancelada a qualquer momento desde que:

I - Descumpra o regulamento ou resoluções do curso ou das agências
financiadoras;

II - Acumule a bolsa com outra remuneração, mesmo que eventual, sem prévia
comunicação por escrito ao orientador e ao Coordenador de Curso;

III - Não cumpra os prazos estabelecidos pela Coordenação do Curso;

IV - Reprove em disciplina, relatórios semestrais ou exame de qualificação;

V - Obtenha, por duas vezes, o conceito C em disciplinas;

VI - Deixe de comparecer, por três vezes consecu�vas, em a�vidades do Curso
sem jus�fica�va ou com mo�vo indeferido pela Coordenação do Curso;

VII - Ausente-se por mais de dez dias da cidade sede do Curso sem
comunicação prévia ao orientador e ao Coordenador de Curso, salvo quando o cronograma
de execução do projeto es�pule trabalho de campo ou execução de análises ou estágios em
outras localidades, em acordo com as diretrizes do projeto e do orientador.

Art. 7º Os casos não previstos nesta Resolução serão resolvidos pelo Colegiado
de Curso, no âmbito de sua competência.

Art. 8º Fica revogada a Resolução nº 63, de 20 de setembro de 2018.
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Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

DIOGO BORGES PROVETE.

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Diogo Borges Provete,
Coordenador(a) de Curso de Pós-graduação, em 19/11/2019, às 09:34,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, 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://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1628267 e o código CRC 18EF67A2.

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA ANIMAL
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