
 

Pós-Graduação - Faculdade de Engenharia Química        
________________________________________________________ 

Resolução Normativa CPG/FEQ 001/2015 
(Altera Resolução Normativa 006/2000) 

 

Regulamenta a distribuição de bolsas de estudos institucionais da cota da 
CPG/FEQ. 

Considerando a reestruturação do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de 

Engenharia Química aprovada na Reunião da Congregação de junho de 2012; 

Considerando as Bolsas de Estudo de Demanda Social da CAPES e CNPq, ou de 

outras instituições de apoio e financiamento a Pós-Graduação que venham a ser 

atribuídas diretamente ao Programa de Pós-Graduação da FEQ;  

A Comissão de Pós-Graduação (CPG) da Faculdade de Engenharia Química, no 

uso de suas atribuições, estabelece as seguintes normas e procedimentos para a 

distribuição dessas bolsas, denominadas nesta resolução de Bolsas da COTA 

CPG/FEQ: 

 

Artigo 1o - As bolsas da COTA CPG/FEQ serão somente destinadas a alunos 

regulares da pós-graduação da FEQ, que desenvolvam atividades de pesquisa na 

UNICAMP em regime de dedicação integral.  

Artigo 2o - Os alunos de Mestrado da COTA CPG/FEQ deverão integralizar os 

créditos em disciplinas, excetuando-se a disciplina Seminário de Mestrado, no 

prazo de 12 meses a partir da matrícula inicial, na condição de bolsista.  

Artigo 3o - Os alunos de Doutorado na COTA CPG/FEQ deverão integralizar os 

créditos em disciplinas, excetuando-se Seminários de Doutorado no prazo de 12 

meses a partir da matrícula inicial na condição de bolsista.  

Artigo 4o - A distribuição de bolsas de Mestrado e Doutorado da COTA CPG/FEQ 

será feita em torno de um número fixo de bolsas, definido a intervalos regulares (a 



cada dois anos, por exemplo), garantindo-se pelo menos uma bolsa de cada 

modalidade para cada docente, gerenciadas pela Coordenação de Pós-

Graduação. Em relação às bolsas de doutorado, a meta é distribuir uma bolsa do 

CNPq por docente. 

§ único - As bolsas excedentes, bem como aquelas liberadas por professores que 

declinaram de sua cota, serão distribuídas entre os Departamentos da FEQ, de 

forma proporcional ao número de professores plenos no Programa de Pós-

graduação pertencente a cada departamento, que terão liberdade para atribuição 

destas bolsas aos seus docentes segundo critérios próprios. 

Artigo 5o - Perderá a bolsa, o aluno bolsista da COTA CPG/FEQ que: 

1. obtiver o conceito D ou E em qualquer disciplina; 

2. obtiver, a partir do final do primeiro semestre letivo, coeficiente de 

rendimento inferior a 2,75; 

3. solicitar o seu desligamento, licenciamento ou cancelamento de orientação 

a que estiver vinculado; 

4. no caso de transferência de departamento, dependerá de entendimento 

entre os departamentos a manutenção da bolsa.  

§único - Poderá pleitear bolsa novamente o aluno que deixe de se enquadrar nos 

itens acima. 

Artigo 6o- Fica revogada a Resolução Normativa CPG/FEQ no 06/00. 

 

 

 

 

 

Aprovada na Reunião Ordinária  da Congregação de 19/02/2016 (Resolução nº 

008/2016) 


