
RESOLUÇÃO NÇ 740 ~ DE OS DE ABRIL DE 1991

EMENTA: Regulamentação do P ro g ra m a  d e  B o l s a s  da 

Univers-idade Federal do Pará.

0 REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÂ, no uso 

das atri-huições que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral^ 

e em cumprimento ã decisão do egrégio Conselho Superior de Admi_ 

nistraçãoj, em sessão realizada no dia 08.04,91^ promulga a seguin 

te

R E S O L U Ç Ã O :

Capítulo I - DOS OBJETIVOS

Art. 19 0 programa de bolsas da Universidade Federal do Parã tem

como objetivo propiciar^ ao aluno regularmente matricula 

do nos cursos de graduação da UFPA^ estagio em vista de 

treinamento em programações acadêmicas que possibilitem 

o e x e r c i d o  dos conhecimentos udquiridos.

Parágrafo Único. 0 programa de bolsas de que trata a pr^

sente Resolução não cria vinculo empre_ 

gattcio de qualquer natureza^ conforme 

determina a Lei nÇ 6494 de 07,12.77 D.O, 

09.12.77 e Atos Normativos expedidos  p £  

lo MEC.

Capitulo II - DA NATUREZA DAS BOLSAS

Art. 29 As bolsas serão concedidas a titulo de subsidio financei^ 

ro aos estudantess pelo periodo correspondente a seu en 

gajamento em programas e/ou projetos aprovados pelo 

CONSEP e com o objetivo ültimo de lhes permitir uma 

maior qualificaçao para o e x e r c i d o  de suas profissões^ 

obedecendo ao disposto no art. 79 desta Resolução.

Art. 29 As bolsas serão de 2 (tres) tipos:

I. Ensino: Bolsas para desenvolvimento de tarefas/ativi

dades junto aos programas e projetos de ensino^ in
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olusive^ 03 de monitoria^ aprovados de acordo 

com a Política de Ensino da UFPA.

II. E x t e n s ã o : Bolsas para desenvolvimento de tarefas/ati

vidades junto aos programas e projetos de ex 

tensão^ aprovados de acordo com a Volttica de 

Extensão da UFPA.

III. Pesquisa: Bolsas para desenvolvimento de tarefas/ati

vidades junto aos programas e projetos de  p e £  

quisa aprovados de acordo com a política de 

pesquisa da UFPA.

Parágrafo Ünico. Para se habilitar ã bolsa de enaino^ ca

tegoria monitoria^ o candidato devera 

ter cursado com aproveitamento a(s) dis_ 

ciplina(s) ligadas ã matéria do concur_ 

s o .

Capítulo III - DA CONCESSÃO

Art. 49 A concessão das bolsas serã feita através de processo se_ 

letivo a ser definido e executado pelos departamentos di 

dãti C O - científicos dos Centros ou unidades equivalentes 

dos NÚoleoSs em consonância com as diretrizes gerais 

tabelecidas pelas Pró-Beitorias a que estiverem ligados 

os projetos e/ou programas correspondentes.

Capítulo IV - DA COORDENAÇÃO SUPERVISÃO

Art. 59 A Coordenação e a Supervisão Geral das bolsas estarão a 

cargo das Pró-Reitorias na forma do art. 49 e de acordo 

com a natureza das bolsas, conforme se define a seguir:
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TIPOS DE BOLSAS PRÓ-REITORIAS

Ensino PROEG

Extensão PROENE

Pesquisa PROPESP

Capítulo V - DA DISTRIBUIÇÃO

Art. 69 As bolsas serão distribuídas às unidades propositoras de 

acordo com a natureza das atividades, em consonância com 

o disposto no parágrafo ünico do art. 49.

\



CapZtulo VI  -  DOS RECURSOS

A r t . 7Ç Os recursos destinados a atender o Programa de bolsas se_ 

rão alocados previamente no orçamento geral da UFPA para 

o exeroiaio fiscal subsequente^ podendo ser agregados va 

lores provenientes de convênios com outras fontes finan 

ciadoras .

Parágrafo Ünico. 0 número de bolsas ficara sujeito à do_

tação orçamentaria prevista para o axei^ 

cicio em que forem solicitadas e levará 

em consideração as necessidades de no_ 

vos programas e/ou projetos e a manuten 

ção e acompanha.mento dos já existentes,

Capítulo VII  -  DOS VALORES E CARGA HORÁRIA

Art. 89 Os valores mrnimos atribuídos às bolsas serão equivalen 

tes a um (01) salário mínimo viqente.

Parágrafo Único. Tais valores poderão ser ampliados mê

diante recursos agregados de convênios 

específicos firmados com outras fontes 

financiadoras.

Art. 99 A jornada  d e  atividades do bolsista será de no mínimo 

12 h s . e no m.áximo 20 h s ./semanais^ devendo ser cumprida 

de forma compatível com seu horário escolar e sem prejuí_ 

zo às atividades/tarefas a si atribuídas pelo projeto 

acadêmico.

Capítulo VIII - DO SEGURO

Art. 10. Os bolsistas estarão cobertos com seguro contra aciãen 

tes pessoais^ nos termos do art. 49 da Lei 6494/77.

Capítulo IX - DO TEMPO DE DURAÇÃO

Art. 11. As bolsas terão duração de 01 (um) ano^ podendo ser pror 

rogadas observando-se o que dispõe o art. 12  ̂ até o limi^ 

te máximo da integralização curricular do curso do boT^ 

sista.

Capítulo X - DA AVALIAÇÃO DOS BOLSISTAS

Art. 12. Ao final de 12 (doze) meses^ os responsáveis pelos pio_
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gramas e/ou projetos devem encaminhar às Pró-Reitorias 

respectivas um relatório avaliativo dos bolsistas^ atri 

buindo-lhes conceitos utilizados pelo sistema acadêmico 

em vigor.

§ 19 Aos bolsistas que obtiverem, pelo menos o conceito 

mínimo legalmente exigido para aprovação^ a unidade 

coordenadora do programa/projeto concederá um cert^ 

ficado de Estágio, inclusive para efeito Curricular,

§ 29 Para efeitos de prorrogação da bolsa^ exigir-se-á 

conceito mínimo igual a B (BOM).

§ 39 A qualquer momento poderá o coordenador do programa/ 

/projeto solicitar a substituição do bolsista ou 

cancelamento da bolsa, de acordo com o critério aca 

dêmico/administrativo inerente ã atividade em desen 

volvimento.

Capítulo XI - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 12. A categoria bolsa de trabalho será considerada em extin 

çãoy devendo ser integralmente eliminada no prazo de 01 

(um) ano, a contar da data da promulgação da presente Re 

solução .

Art^ 14. Revogam-se as disposições em contrário.

Reitoria da Universidade Federal do Pará, em 08 de abril

Res. nÇ 740/91-CONSAD ,04.

de 1991.
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