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Estabelece o perfil dos candidatos à bolsa da quota institucional e define as obrigações dos               

bolsistas com o objetivo de garantir sua utilização eficaz. 

 

1. Bolsas da quota institucional são aquelas cuja alocação e gerência são feitas pela             

CPG/FEEC. As bolsas da quota são destinadas aos alunos regulares do programa de             

Pós-Graduação da FEEC que desenvolvam atividades de pesquisa na UNICAMP. 

2. A concessão de bolsas da quota institucional está sujeita às condições estabelecidas pelas             

agências de fomento. 

3. Para receber uma bolsa da quota institucional o aluno deverá, além de atender as              

condições do item 2, ser ingressante ou ter coeficiente de rendimento (CR) maior ou igual               

a 3,0. 

4. Bolsistas da quota institucional poderão receber complementação de rendimentos         

proveniente de outras fontes, desde que sejam atendidas as condições do item 2 e que o                

tempo máximo de dedicação à atividade complementar não ultrapasse 12 horas semanais.            

Neste caso, uma autorização assinada por orientador e aluno deverá ser enviada à             

CPG/FEEC, na qual estejam precisamente estipuladas as atividades a serem exercidas, a            

relação das mesmas com o projeto de pesquisa e a carga horária a elas associada. 

5. Para manter sua bolsa da quota, o bolsista deverá ter CR maior ou igual a 3,0 ao final de                   

cada período regular, e integralizar, ao final de seu terceiro período como aluno regular do               

curso, o número mínimo de créditos em disciplinas, conforme estabelecido no           

Regulamento de Pós-graduação da FEEC. 

6. O CR e o total de créditos são calculados no instante em que todos os conceitos definitivos                 

das disciplinas do semestre forem conhecidos. No caso de o aluno estar matriculado em              

períodos especiais (férias), tanto o CR como o total de créditos são computados ao              

término desses períodos. 

 

Aprovada em reunião da CPG/FEEC realizada em 05/12/2002. 

Aprovada em reunião da Congregação da FEEC realizada em 19/12/2002. 

Alteração aprovada em reunião da CPG/FEEC em 06/12/2010, Parecer 112/2010, e em reunião             

da Congregação/FEEC em 13/12/2010, Resolução 300/2010. 

Alteração aprovada em reunião da CPG/FEEC em 10/10/2011, Parecer 118/2011, e em reunião 

da Congregação/FEEC em 31/10/2011, Resolução 256/2011. 
 


