
NORMAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA PARA 

A CONCESSÃO DE BOLSA 

 

Art. 1. A concessão de bolsa será proposta pela Comissão de Bolsas do Programa de 

Pós-graduação em Agronomia. 

 

Art. 2. A concessão da bolsa ao aluno que está iniciando o curso será feita de acordo 

com a ordem de classificação no processo de seleção. 

 

Art. 3. A avaliação do desempenho dos alunos bolsistas nas disciplinas será feita a cada 

semestre. Os critérios de avaliação serão: SS (nota 9,5), MS (nota 8,0) e MM 

(nota 6). Será feita uma classificação dos alunos por desempenho. O aluno que 

obtiver mais de uma menção MM perderá a bolsa no semestre seguinte. Não 

serão computadas menções dos alunos que cursaram disciplinas como “aluno 

especial”.  

 

Art. 4. Será dada prioridade à concessão de bolsas aos seguintes alunos classificados, 

inicialmente, sem vínculo empregatício. 

§1
o
 O aluno não contemplado com bolsa no ano de seu ingresso, poderá 

recebê-la posteriormente, desde que haja disponibilidade de bolsas. A 

concessão da bolsa será feita em conformidade com o artigo 3. 

§2
o
 O aluno que concorrer no processo de seleção como “estrangeiro”, será 

contemplado com bolsa do Programa de Pós-graduação em Agronomia, no ano 

de seu ingresso ou em ano posterior, caso não tenha demanda dos candidatos 

que concorreram no processo seletivo tradicional. 

 

Art. 5 O bolsista deverá obrigatoriamente comunicar à coordenação do Programa de 

Pós-Graduação em Agronomia qualquer alteração na sua situação 

empregatícia. 

 

Art. 6. O aluno bolsista da CAPES/CNPq que for contratado como professor substituto, 

segundo a portaria (Portaria Conjunta no.1, de 15 de julho de 2010) terá direito 

à manutenção da bolsa durante seu contrato como professor substituto. 



 

Art. 7. Os alunos bolsistas da CAPES dos cursos de Mestrado e Doutorado em 

Agronomia serão obrigados a cursar a disciplina Estágio Docência durante a 

vigência da bolsa (Portaria da CAPES, no. 64, de 18/11/2002).  

Parágrafo único - A duração mínima do estágio de docência será de um semestre para 

o mestrado e dois semestres para o doutorado.  

 

Art. 8. O trancamento geral de curso implicará no cancelamento imediato da bolsa. O 

aluno, excepcionalmente, poderá ser contemplado novamente com bolsa da 

CAPES/CNPq, caso haja disponibilidade de cotas do PPG Agronomia. 

 

Art. 9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-

graduação em Agronomia. 

 


