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Resolução Nº01/2018, do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde 

 
Critérios para o acúmulo de bolsa de estudos e vínculo empregatício pelos 
discentes dos Cursos de Mestrado Acadêmico e Doutorado do Programa de 

Pós-graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Uberlândia 

 
 

Fixa os critérios para  o  acúmulo de bolsa de estudos e vínculo empregatício pelos 
discentes  do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal de Uberlândia 
 
 

O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de 
 Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, no uso das atribuições 
 que lhe  são conferidas pelo Estatuto e pelo regimento Geral, e 
 
CONSIDERANDO a necessidade de atualização e alterações  para o acúmulo de bolsa de estudos 
e vínculo empregatício pelos discentes dos critérios do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Saúde, aprovadas em reunião ordinária realizada no dia 18 de junho de 2018. 

 
 

RESOLVE 
 

CAPÍTULO I: DOS ASPECTOS GERAIS 
 

Art. 1o O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal de Uberlândia  autoriza o acúmulo da 

bolsa de estudos com vínculo de atividade remunerada aos pós-graduandos 

matriculados no curso de Doutorado deste Programa somente após 

cumprir os seguintes pré-requisitos: 

a) Ter cumprido todos os créditos requeridos para o nível de Doutorado;  

b) Ter sido aprovado no exame de qualificação; 

c) Ter sido o primeiro autor em publicação ou carta de aceite de pelo menos três 

artigos (relacionados ao projeto de pesquisa realizado durante seu doutorado com 
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a presença do seu orientador) em periódicos indexados com Qualis igual ou maior 

que A2 baseada na área Medicina I da CAPES;  

d) Comprovar que o vínculo empregatício não ultrapassará um total de 8 horas 

de atividades semanais; 

e) Obter a anuência formal do orientador para acumular a bolsa de estudos 

com o vínculo empregatício, atestando que tal atividade remunerada não 

incorrerá em prejuízo para a execução do plano de trabalho previsto no 

projeto de tese e que não ultrapassará o limite de carga horária estipulado 

para o vínculo empregatício. 

f) Estar em dia com a entrega dos relatórios semestrais ao Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde 

Art. 2o    Autorizar a acumulação da bolsa de estudos com vínculo de 

atividade remunerada aos pós-graduandos matriculados no curso de 

Mestrado deste Programa somente após cumprir os seguintes pré-

requisitos: 

a) Ter cumprido todos os créditos requeridos para o nível de Mestrado;  

b)  Ter sido aprovado no exame de qualificação; 

c)  Ter sido o primeiro autor em publicação ou carta de aceite de pelo 

menos dois artigos  relacionados,  ao projeto de pesquisa realizado 

durante seu Mestrado com a presença de seu orientador ,  em 

periódicos indexados com qualis  igual ou maior que A2 do baseada na 

área Medicina I  da CAPES;  

d) Comprovar que o vínculo empregatício não ultrapassará um total de 8 horas 

de atividades semanais; 

e) Obter a anuência formal do orientador para acumular a bolsa de estudos com 

o vínculo empregatício, atestando que tal atividade remunerada não 

incorrerá em prejuízo para a execução do plano de trabalho previsto no 
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projeto de tese e que não ultrapassará o limite de carga horária estipulado 

para o vínculo empregatício. 

f) Estar em dia com a entrega dos relatórios semestrais ao Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. 

Art. 3o O acúmulo da bolsa de estudos com vínculo de atividade remunerada 

aos pós-doutorandos deste Programa deverá seguir todas as normas 

estabelecidas pela agência de Fomento na qual a bolsa foi adquirida. 

                 Art. 4o  Os casos omissos a esta Resolução serão resolvidos pelo Colegiado                                             
  do PPCSA. 

 
             Art. 5 o Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
    
 
Uberlândia, 26 de junho de 2018.   

 

                
 

PROF. DR. ROBINSON SABINO DA SILVA 
COORD. DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 


