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RESOLUÇÃO 02/2016 

 

 

Regulamenta a distribuição e manutenção de bolsas de estudo institucionais para 

alunos do Programa de Pós-Graduação em Geociências (PPG-Geociências), do 

Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas. 

 

A Comissão do PPG-Geociências, no uso de suas atribuições previstas no regulamento 

do PPG-Geociências, em reunião realizada no dia 12 de Setembro de 2016, resolve: 

 

Art. 1º - As bolsas institucionais do PPG-Geociências serão distribuídas aos alunos 

regularmente matriculados, com base em lista classificatória elaborada a partir dos 

resultados do Processo Seletivo. 

 

 I. Os melhores classificados no nível de Mestrado receberão as bolsas da CAPES 

ou do CNPq disponíveis, sem que haja prioridade para bolsas de uma dessas duas 

agências. 

 II. Os melhores classificados no nível de Doutorado receberão prioritariamente as 

bolsas do CNPq disponíveis e os demais receberão bolsas da CAPES disponíveis. 

 III. No ato da matrícula, o aluno que prioritariamente receberá bolsa de doutorado 

do CNPq poderá optar por receber uma bolsa da CAPES, caso haja essa bolsa esteja 

disponível. 

 IV. Uma vez que a bolsa tenha sido atribuída ao aluno, não será possível a troca 

por outro tipo de bolsa durante a vigência, mas será possível o cancelamento da bolsa 

segundo os critérios definidos no Art. 2º, ou por solicitação do bolsista. 

 V. A ordem de classificação não poderá ser alterada e caso algum aluno desista da 

bolsa atribuída, esta passará ao aluno imediatamente classificado. 

 

Art. 2º - Para receber uma bolsa institucional, o aluno deverá: cumprir as normas da 

agência de fomento que concedeu a bolsa; cumprir as normas do Regulamento do PPG-

Geociências; ter bom desempenho acadêmico. Caso um desses critérios seja 

descumprido, a bolsa será cancelada. 

 

 

Campinas, 12 de setembro de 2016. 
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