
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE  

 

Ata da reunião da Comissão de Bolsas do Programa de Pós-graduação stricto sensu em Ciências da Saúde, 

realizada no dia nove de julho de 2018, às dez horas e trinta minutos (10h30) na sala de multimeios do 

Hospital Universitário Clemente de Faria/HUCF. O Professor Alfredo Maurício Batista de Paula, dirige a 

reunião, na qualidade de presidente da presente comissão. Inicia-se a reunião com a presença dos seguintes 

professores que assinaram a lista de presença, Alfredo Mauricio Batista de Paula, Carla Silvana O. Silva, 

Marcos Flávio Silveira Vasconcelos D´Ângelo e Marise Fagundes Silveira. 

 

Tópicos discutidos: leitura de ata anterior; redefinição de critérios de distribuição de bolsa de suporte às 

atividades de pós-graduação para pós-graduandos com entrada no PPGCS via processo seletivo ou via fluxo 

contínuo; definição de metas para manutenção de bolsas suporte às atividades de pós-graduação, Mestrado e 

Doutorado, pelo PPGCS.  

 

Discussões:  

O professor Alfredo de Paula inicia a reunião realizando a leitura da ata anterior. Após Leitura, a ata foi 

devidamente discutida e analisada pelos docentes presentes. 

 

Os critérios de seleção de bolsistas de pós-graduação, Mestrado Acadêmico e Doutorado, foram rediscutidos 

e assim redefinidos:  

1. Não recebimento de qualquer forma de remuneração financeira, quer seja a partir de fonte pagadora 

formal, quer seja fonte pagadora informal; 

2. Dedicar-se exclusivamente às atividades de pós-graduação stricto sensu vinculadas; 

3. Ano da turma na qual está matriculado no PPGCS, sendo melhor classificado o pós-graduando de uma 

turma mais antiga do programa. Pós-graduandos que entraram no PPGCS via fluxo continuo serão 

alocados em uma turma cujo período de matricula foi o mais próximo possível da data de entrada pelo 

fluxo continuo.  

4. Classificação curricular entre os pós-graduandos requisitantes da bolsa. Pós-graduandos ingressos no 

programa via fluxo continuo terão seu currículo avaliado e comparado com os currículos dos pós-

graduandos de sua turma de alocação. Em caso de empate na avaliação curricular, pós-graduandos 

oriundos do processo seletivo tem melhor classificação que aqueles que entraram pelo fluxo continuo.  

 

Com o intuito de estimular a produtividade técnico cientifica de discentes com bolsa de pós-graduação, foi 

definido o seguinte critério: 



O bolsista de Mestrado Acadêmico e de Doutorado receberão suas respectivas bolsas de suporte às 

atividades de pós-graduação até os 18 e 24 meses, respectivamente, podendo essa bolsa ser renovável 

por mais 6 meses para o Mestrado e mais 24 meses para o Doutorado.  

Para prorrogar o uso da bolsa de pós-graduação, o Mestrando(a) deve: 

- Ter submetido pelo menos um artigo científico em Qualis B3 ou superior ou revista científica com 

fator de impacto acima de 0.9; 

- Comprovar, via declaração emitida pelo orientador(a), que está apto a defender no período de tempo 

total inferior a 24 meses. 

Para prorrogar o uso da bolsa de pós-graduação, o Doutorando(a) deve: 

- Ter publicado pelo menos um artigo científico em Qualis B3 ou superior ou revista científica com fator 

de impacto acima de 0.9; 

- Ter sido aprovado no exame de qualificação; 

- Comprovar, via declaração emitida pelo orientador(a), que está apto a defender no período de tempo 

total inferior a 48 meses. 

 

Deliberações:  

Aprovação da ata colegiada do dia 05 de dezembro de 2017; 

Aprovação da redefinição dos critérios para aquisição de bolsas de incentivo à pós-graduação para 

realização dos cursos de Mestrado e Doutorado em Ciências da Saúde no PPGCS/Unimontes; 

Aprovação dos critérios de manutenção de bolsas de incentivo à pós-graduação para realização de cursos 

de Mestrado e Doutorado em Ciências da Saúde no PPGCS/Unimontes. 

 

Sem mais a discutir, a reunião foi encerrada e eu, Alfredo Mauricio Batista de Paula, lavrei a presente 

ata que após ser lida deverá ser discutida e aprovada por todos os presentes. 


