
Estabelece normas para concessão,
renovação e administração do
Programa de Bolsa de Permanência
na Universidade de Brasília.

UNIVERSIDADE DE BRASíLIA
GABINETE 00 REITOR

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N°OO1/97.

o Reitor da Universidade de Brasília e Presidente do Conselho de

Administração, no uso de suas atribuições, objetivando nonnatizar o Programa de Bolsa de

Permanência para alunos regularmente matriculados em cursos de graduação, na

Universidade de Brasília, e ouvido o referido órgão colegiado, em sua 247a reunião,

realizada em 16/10/97, resolve baixar as seguintes Normas:

Artigo 10
- Fica instituído o Programa de Bolsa de Permanência na

Universidade de Brasília.

CAPÍTULO I

DO OBJETIVO

Artigo 2° - O Programa de Bolsa de Permanência visa a

proporcionar suporte financeiro que garanta a permanência, com rendimento acadêmico

satisfatório, ao aluno com dificuldade financeiras para manutenção dos seus estu~ na
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UnB, regularmente matriculado em curso de graduação, mediante atividades que

contribuam para o desenvolvimento profissional, dentro da sua área de formação.

CAPÍTULO 11

DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO

Artigo 30 - A Bolsa de Permanência será concedida,

semestralmente, ao aluno previamente selecionado e cadastrado pela Diretoria de

Desenvolvimento Social / Decanato de Assuntos Comunitários, obedecidos os seguintes

critérios:

I - aferição do padrão sócio-econômico do aluno/candidato ao

Programa;

11 - habilitação técnica do aluno para o exercício das tarefas nas

unidades solicitantes;

111 - carga horária disponível, sem prejuízo das atividades

acadêmicas;

Parágrafo 10
- O exercício referido no inciso 11deste Artigo deverá

ser obrigatoriamente em atividades ou projetos de interesse comunitário de ~no.
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Pesquisa ou Extensão, na sua área de formação profissional, ou em âmbito científico,

cultural e social, pertinente ao curso do bolsista.

Parágrafo 20
- Poderá ser acolhido pelo Programa, desde que ouvida

a Câmara de Assuntos Comunitários, o projeto de iniciativa do próprio estudante, que

abranja interesse comunitário, sendo imprescindível aprovação, supervisão e controle pelo

Professor Orientador.

Artigo 40
- A jornada de atividades do bolsista não poderá exceder

a 03 (três) horas diárias ou 15 (quinze) semanais, devidamente conciliadas com as

atividades acadêmicas do beneficiário, assegurando-Ihes ainda:

I - seguro contra acidentes pessoais, durante o período em que

estiver vinculado ao Programa;

11 - manutenção da bolsa durante os primeiros 15 (quinze) dias de

enfermidade, mediante comprovação;

111 - a manutenção da bolsa após os 15 primeiros dias ficará a

critério da Junta Médica Oficial da FUBlUnB;

IV - exercício domiciliar, à aluna gestante, de 10 (dez) dias antes

do parto e 20 (vinte) dias após o mesmo, ou a critério da bolsista,

num período máximo de 30 (trinta) dias;

V - apoio à saúde fisica e mental, por intermédio dos serviços de

atenção médica e psicossocial da FUB.

Parágrafo Único - Em casos especiais, e de comum acordo entre o

bolsista e o solicitante, a carga horária poderá ser reduzida, para compatibilizar às

disponibilidades do bolsista com às necessidades do Centro de Custo. Neste caso, o valor

da bolsa será proporcional à carga horária. t
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Artigo 50 - O tempo máximo de permanência do aluno no

Programa não poderá exceder o período de duração média do seu primeiro curso de

graduação.

Artigo 60
- O aluno vinculado ao Programa não poderá acumular

qualquer tipo de bolsa ou monitoria remunerada.

Artigo 70
- A concessão da bolsa será precedida do Termo de

Compromisso, celebrado entre o beneficiário e a Fundação Universidade de Brasília.

Parágrafo 10
- As atividades dos bolsistas, assim como a retribuição

pecuniária, ocorrerão apenas no período letivo, previamente definido no calendário

aprovado pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE).

Parágrafo 20
- Excepcionalmente, poderá ser concedida bolsa de

treinamento em outros períodos, desde que haja aprovação do Decanato de Administração

e Finanças (DAF).

Parágrafo 30
- As unidades interessadas em contar com bolsistas,

em períodos diferentes do definido no parágrafo 10
, deverão encaminhar solicitação ao

DAC, com antecedência de 15 (quinze) dias, acompanhada da devida justificativa.

CAPÍTULO m



5

UNIVERSIDADE DE BRASíLIA
GABINETE 00 REITOR

DA RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA

Artigo 8° - Pelo exercício das atividades arroladas no Artigo 3°, o

aluno receberá uma retribuição pecuniária, a título de Bolsa de Permanência,

Artigo 9° - Os recursos financeiros para manutenção do Programa

serão oriundos do Tesouro e/ou Próprios da FUB, assim como de convênios com entidades

públicas e privadas.

Artigo 10 - O valor mensal da Bolsa de Permanência será fixado

pelo Decanato de Administração e Finanças (DAF).

Parágrafo Único - Para efeito do pagamento, o Centro de Custo

encaminhará, mensalmente, à Diretoria de Desenvolvimento Social / Decanato de Assuntos

Comunitários, folha de freqüência devidamente autenticada.

CAPÍTULO IV

DA RENOYAÇÃO E SUPERVISÃO

Artigo 11 - Cabe ao Professor Orientador: supervisionar, dirigir e

acompanhar a execução das atividades do aluno/bolsista, segundo os critérios de+
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rendimento do curso de graduação, inclusive o cumprimento do número mínimo de

créditos por semestre, e da produtividade nas tarefas específicas da bolsa.

Artigo 12 - Ao final do semestre, o Professor Orientador emitirá

parecer sobre o desempenho do bolsista, o qual servirá como um dos parâmetros para

renovação da bolsa.

Parágrafo Único - No caso de indeferimento do pedido de

renovação pela DDSIDAC, caberá recurso à Câmara de Assuntos Comunitários (CAC).

Artigo 13 - Para a supervisão do Programa, será constituída

Comissão de Supervisão do Programa de Bolsa de Permanência, nomeada pelo DAC,

composta por um representante desse Decanato, um representante dos Coordenadores de

Curso, um representante dos Professores Orientadores e um representante dos bolsistas.

Parágrafo Único - Para cada titular da Comissão, haverá um

suplente previamente designado.

CAPÍTULO V

DO CANCELAMENTO

Artigo 14 - A Bolsa de Permanência será automaticamente

cancelada:

I - ao término da vigência do Termo de Compromisso;

11 - a pedido do beneficiário, devendo a Unidade comunicar

imediatamente à DDSIDAC; +
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111 - por solicitação do Professor Orientador, da empresa ou

entidade conveniada, em caso de não cumprimento das obrigações

do bolsista, devendo ser comunicada imediatamente à DDSIDAC;

IV - por trancamento geral de matricula, exclusão, desligamento

ou abandono do curso;

V - pelo não cumprimento das normas da Universidade, da

empresa ou entidade conveniada;

VI - quando comprovado que o estudante/bolsista desenvolve

atividades com vínculo empregatício;

VII - quando comprovada a omissão de informações ou

informações falsas, por parte do aluno, no processo de seleção, sem

prejuízo das medidas legais cabíveis;

VIII - quando houver aplicação de qualquer pena disciplinar,

conforme dispõe o Regimento Geral da UnB.

CAPÍTULO VI

DAS ATRIBUIÇÕES

Artigo 15 - Compete à DDSIDAC:

I - exercer a coordenação e supervisão do Programa;

11 - realizar cadastramento, entrevistas e seleção dos candidatos;

111 - formalizar o encaminhamento dos bolsistas selecionados;

IV - firmar Termo de Compromisso entre o bolsista e a FUB;

. 4



8

UNIVERSIDADE DE BRASíLIA
GABINETE DO REITOR

v - receber o controle de freqüência e elaborar folha de pagamento

mensal;

VI - acompanhar o desempenho das atividades dos bolsistas,

anualmente, conforme avaliação feita pelos chefes dos respectivos

setores ou unidades;

VII - providenciar a inclusão dos bolsistas em apólice de seguro.

Artigo 16 - Compete aos Centros de Custo:

I - solicitar anualmente os bolsistas, de acordo com o calendário

previamente definido pela DDSIDAC. A solicitação deverá estar

acompanhada da especificação das atividades que serão

desenvolvidas pelo bolsista.

11- designar um Professor Orientador que supervisionará, dirigirá

e acompanhará a execução das atividades do estudante;

111 - planejar as atividades do bolsista, compatibilizando-as,

fundamentalmente, com as atividades acadêmicas;

IV - encaminhar, mensalmente, a freqüência do bolsista,

devidamente preenchida, em formulário próprio fornecido pela

DDS;

V - quando o Orientador tiver de se ausentar, deverá nomear

substituto para supervisionar as atividades do bolsista e mensurar

sua freqüência;

VI - comunicar à DDSIDAC, com antecedência de 10 (dez) dias, a

necessidade de desligamento ou substituição de bolsista, bem como

alterações nas atividades do Programa;.
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VII - encaminhar à DDSIDAC, relatório de avaliação dos bolsistas,

preenchendo formulário específico, anualmente ou ao final das

atividades.

Artigo 17 - Compete ao Bolsista:

I- conhecer as normas do Programa de Bolsa de Permanência;

11 - cumprir as normas do Programa, bem como o plano de

atividades a ele designado;

111 - assinar Termo de Compromisso com a FUB, por intermédio

daDDSIDAC;

IV - apresentar à DDSIDAC, com antecedência de 10 (dez) dias,

proposta de desligamento do Programa, por motivos pessoais.

Artigo 18 - Compete à Comissão de Supervisão do Programa de

Bolsa de Permanência da UnB, prevista no Artigo 13:

I - estabelecer o sistema e a periodicidade de avaliação do

Programa, no âmbito da UnB;

11 - realizar estudos, propor e implementar medidas que v~.eemmà

melhoria e maior eficácia do Programa. V--

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Artigo 19 - Ao final de cada período, o Decanato de Assuntos

Comunitários conferirá certificado ou declaração de aproveitamento ao bolsista.

Artigo 20 - Os casos omissos serão resolvidos pela Câmara de

Assuntos Comunitários.

Artigo 21 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua

assinatura, revogando as disposições em contrário.

Brasília, ~6 de novembro de 1997.

~~
JOÃO C AUDIO TODOROV

Reitor

c.c: GRE-VRT-DECANATOS-INSTITUTOS-FACULDADES-ACS-SCA-SOC +-


