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RESOLUÇÃO Nº 015/2022 

DISPÕE SOBRE OS CRITÉRIOS DE INELEGIBILIDADE E 

PERDA DE BOLSA 

 

O Colegiado do Programa de Pós-graduação Mestrado e Doutorado em 

Psicologia da UCDB, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Art. 

5º, XII, XIII, Parágrafo Único de seu Regulamento interno e considerando 

também o que estabelece o Art. 9º, § 1º e § 2º do mesmo Regulamento, 

RESOLVE:  

 

Art. 1º O aluno do Mestrado e do Doutorado que reprovar disciplina obrigatória 

ou eletiva, permanecerá inelegível até o final de seu curso para receber 

qualquer tipo ou modalidade de bolsa cujo processo seletivo for realizado pelo 

Programa de Pós-graduação em Psicologia. 

 

Art. 2º O aluno do Mestrado ou do Doutorado, contemplado em processo 

seletivo de bolsa realizado pelo Programa de Pós-graduação em Psicologia, 

que reprovar disciplina obrigatória ou eletiva, perde a bolsa e permanece 

inelegível para receber bolsa até o fim de seu curso. 

 

Art. 3º O aluno do Mestrado ou do Doutorado, contemplado em processo 

seletivo de bolsa de outras agências de fomento se tornam inelegíveis para 

participar de processos seletivos de bolsas CAPES/PROSUC e 

UCDB/EXCELÊNCIA. 



 

 

 

Art. 4º A Comissão de Bolsa, mediante análise do Relatório semestral de 

desempenho do bolsista, informado pelo aluno e pelo Orientador, poderá 

recomendar ao Colegiado do Programa a perda da bolsa por aproveitamento e 

rendimento considerado insuficientes, ficando o aluno inelegível para receber 

bolsa até o final de seu curso. 

 

Art. 4º Os casos omissos serão apreciados pela Colegiado do Programa com 

previa consulta à Comissão de Bolsa. 

 

A presente ROSOLUÇÃO foi discutida e aprovada na Reunião do Colegiado do 

Programa de 16 de março de 2022 e entrará em vigor na data de sua 

assinatura pelo Coordenador do Programa 

 

 

Campo Grande, MS, 17 de março de 2022 
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