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RESOLUÇÃO N° 002/2015 - PPGL 
 

 
 
Regulamenta os critérios para alocação de bolsas para 
discentes do PPGL. 
 
 

 
  A COORDENADORA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS - PPGL, 
usando das atribuições regimentais, 
  
  CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar os critérios de alocação de bolsas 
de pesquisa para discentes no âmbito do PPGL/UFAM;  
 

CONSIDERANDO decisão do Colegiado do PPGL, aprovado na reunião ordinária 
realizada em 19 de novembro de 2015, 
 
 
 
  R E S O L V E : 
 
 

Art. 1º - Os alunos do PPGL poderão receber bolsa de pesquisa de agências de 
fomento durante o período do curso de Mestrado. 

 
Parágrafo único – Cabe à Comissão de Bolsa do PPGL gerir todo o processo de 

distribuição de bolsas. 
 
Art. 2º – O aluno interessado em receber bolsa deve requerer em formulário próprio a 

análise de seu pedido ao PPGL em tempo específico indicado pela Coordenação do Programa. 
 

Art. 3º – As bolsas anuais disponíveis para o PPGL serão distribuídas de forma 
proporcional entre as áreas do Programa, levando-se em consideração o número de alunos aprovados 
em cada área no ano em questão. 

 
§ 1º – Após aplicados os critérios desta resolução e alocadas as bolsas, em havendo 

sobra em uma área e falta em outra, poderá haver remanejamento entre áreas. 
 
§ 2º – Os alunos contemplados com bolsas devem preencher todos os requisitos 

estabelecidos pela agência de fomento que oferta a bolsa ao PPGL sob pena de perder a bolsa e essa 
ser relocada para outro discente pela Comissão de Bolsa. 
 

Art. 4º – A alocação de bolsas para os discentes deverá privilegiar o aluno sem vínculo 
empregatício, que não receba nenhum tipo de bolsa ou remuneração. Em caso de haver mais de um 
aluno na mesma condição e não houver bolsas suficientes, adotar-se-ão os seguintes critérios para 
desempate para a recepção da bolsa, em forma decrescente. 
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I – melhor classificação final no exame de seleção; 
 
II – maior nota na prova escrita de conhecimentos no exame de seleção. 
 
Parágrafo único – Em havendo sobra de bolsas, após a alocação por área e eventual 

redistribuição entre áreas, abrir-se-á novo processo aos discentes com vínculo empregatício, 
aplicando-se os mesmo critérios dos incisos I e II deste artigo.  

 
Art. 5º – Os casos omissos serão relatados pela Comissão de Bolsa e decididos pelo 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Letras – PPGL. 
 
Art. 6º – Esta Resolução passa a vigorar a partir de sua publicação. 

 
 
 
COLEGIADO DO PPGL, em Manaus, 19 de novembro de 2015. 

 
 
 
 

MARIA LUIZA DE CARVALHO CRUZ CARDOSO 
COORDENADORA 


