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RESOLUÇÃO N0 01/2019 
A comissão coordenadora do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química de Minas 
Gerais da Universidade Federal de Viçosa (PPGMQ-MG-UFV), no uso de suas atribuições legais, 
resolve estabelecer os critérios de distribuição de bolsas de Mestrado ou Doutorado para estudantes 
regularmente matriculados no programa para os campi de Viçosa, Rio Paranaíba e Florestal, como 
segue: 

Art. 1. Esta resolução se limita às bolsas disponibilizadas para o programa na UFV, que não pertencem 
as cotas de bolsas do PPGMQ-MG vinculadas à coordenação geral ou a bolsas captadas por projetos 
individuais. 

Art. 2. O critério para distribuição de bolsa de Mestrado ou Doutorado será a nota obtida no exame 
de seleção aplicado semestralmente pelo PPGMQ-MG. 

§1.º Será considerada sempre a maior nota obtida no exame do PPGMQ-MG independente 
da data de realização da seleção. 

§2.º Fica facultado ao estudante matriculado refazer o exame com interesse de melhorar a 
nota. 

Art. 3. As bolsas serão distribuídas respeitando uma sequência entre os campi. 

§1.º O mesmo campus poderá receber mais de uma bolsa em uma mesma distribuição, 
desde que os outros dois campi tenham sido contemplados ou não haja estudantes aptos 
para receber a bolsa nos outros dois campi. 
 

Art. 4. Como critério de desempate de nota, será contemplado(a) o(a) estudante que estiver mais 
tempo no programa. 
 

§1.º Será usada a idade como critério de desempate se as notas empatadas forem de 
estudantes que entraram no PPGMQ-MG pela mesma seleção. 

 
Art. 5. Casos omissos nesta resolução serão avaliados pela comissão coordenadora do PPGMQ-MG-
UFV, aplicando as regras constantes nos regimentos, resoluções e decisões das agências de fomento 
existentes. 
 
Publica-se e cumpra-se. 
 

Viçosa, 04 de abril de 2019. 
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