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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  

GESTÃO & ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 
PPG-GOC  

 

ESCOLA DE CIÊNCIA 
DA INFORMAÇÃO - ECI 

UFMG 

Estabelece critérios para concessão e a manutenção de 

bolsas para alunos de mestrado e doutorado do PPG-GOC. 

 

O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO & 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO/UFMG, RESOLVE: 

 

Art. 1º - A bolsa será concedida à aluno regularmente matriculado no PPG-GOC/UFMG, em fase de 

obtenção de créditos ou em fase de realização da dissertação ou tese. 

 

Art. 2º - A bolsa será concedida por seis meses iniciais, e será renovável uma vez atendidos os 

critérios estabelecidos na presente resolução. 

 

Parágrafo Único - A bolsa do aluno se encerra, independentemente de qualquer outra 

situação, ao final dos dois anos de curso para o mestrado, e ao final dos quatro anos de 

curso para o doutorado. 

 

Art. 3º - A concessão da bolsa, qualquer que seja a agência de fomento, se condiciona observância 

dos seguintes requisitos: 

 

I. Classificação no processo seletivo de ingresso no Programa; 

II. Produção intelectual (participação em eventos, publicações, etc.); 

III. Rendimento acadêmico no Programa; 

IV. Atendimento a exigências da agência de fomento; 

V. Ausência comprovada de atividade profissional regular remunerada; 

VI. Desempenho acadêmico no Programa, para alunos já matriculados. 

 

Parágrafo Único – Uma comissão nomeada pelo colegiado poderá recomendar a concessão 

de bolsa levando em consideração a realidade socioeconômica e dedicação do candidato, 

ainda que a decisão final seja do colegiado. A realidade socioeconômica do candidato 

deverá ser comprovada em carta escrita pelo mesmo, de próprio punho, onde explicará as 

condições para requerer auxilio financeiro por falta de condições de se manter nos estudos. 

 

Art. 4º - A manutenção de bolsas, qualquer que seja a agência de fomento, se condiciona 

observância dos seguintes requisitos: 

 

I. Matrícula em disciplinas, um mínimo de 02 (duas) disciplinas por semestre; 

II. Frequência às disciplinas, nos termos do regulamento do programa; 
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III. Aprovação, nas disciplinas, com conceito no mínimo B; 

IV. Realização do exame de qualificação no primeiro mês do 3º semestre letivo (para 

mestrado); e 1o mês do 4o período letivo (para doutorado); 

V. Desenvolvimento a cada semestre, em co-autoria com o orientador, de atividades de 

pesquisa, à saber: um artigo passível de publicação ou uma revisão de literatura que 

permita publicação ou apresentação em evento no semestre seguinte, ambos, 

respectivamente, em periódico ou eventos Qualis da área de Ciência da Informação;  

VI. A expressão “área de Ciência da Informação” mencionada no art. 4o Item II da presente 

resolução corresponde ao recorte epistemológico do programa, o qual não se caracteriza 

por uma ampla matriz interdisciplinar verificada em outros programas de pós-graduação da 

Ciência da Informação. O PPG-GOC se caracteriza por enfatizar subcampos da Ciência da 

Informação, os quais compõem o núcleo que fundamenta o curso conforme seu projeto 

pedagógico original, a saber: representação da informação e do conhecimento; gestão da 

informação e do conhecimento; organização da informação e do conhecimento; tecnologia 

aplicada.  

 

Art. 5º - O não cumprimento das exigências constantes nesta resolução implica suspensão da 

bolsa. 

 

Art. 6º - A avaliação do desempenho acadêmico, dedicação e produção dos bolsistas será avaliada 

semestralmente pela coordenação e colegiado do curso. 

 

Art. 7º - Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo colegiado do programa. 

 
 

Belo Horizonte, 19 de junho de 2018 
 
 
 

Prof. Ricardo Rodrigues Barbosa 
Coordenador do PPG-GOC 

 


