
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

GABINETE DO REITOR

 

PORTARIA Nº 616, DE 02 DE ABRIL DE 2018

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, no uso de suas
atribuições legais;

CONSIDERANDO a Resolução CONSUN nº 05/2017, de 26 de abril de 2017, que
dispõe  sobre a política de ações afirmativas para pessoas negras, quilombolas, indígenas e pessoas com
deficiência nos Programas de Pós-Graduação stricto sensu na UFPel;

CONSIDERANDO a Resolução CONSUN nº 16/2017, de 03 de outubro de 2017, que
dispõe sobre a política de permanência de ingressantes em Programas de Pós-Graduação stricto sensu na
UFPel, por meio de ações afirmativas;

 

RESOLVE:

 

1. CRIAR o Programa Institucional de Bolsas de Mestrado e Doutorado (PIB-MD), com a
finalidade de ampliar o atendimento a alunos de pós-graduação stricto sensu da UFPel.

 

2. DETERMINAR a alocação de recursos orçamentários para a execução do Programa
PIB-MD, vinculados à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, referentes ao ano de 2018:

 

a) O total de recursos destinados para este fim será de R$ 285.600,00 (duzentos e oitenta e
cinco mil e seiscentos reais);

 

b) Os recursos para as bolsas de mestrado e doutorado serão destinados à Pró-Reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, com vigência de abril de 2018 a março de 2019, com os seguintes
valores financeiros:

 

UnidadeModalidade
de bolsa

Número de
bolsas

Vigência Valor da bolsa
(R$)

Valor total (R$)

mestrado 10
abril/2018 a
março/2019

1.500,00 180.000,00
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PRPPGI

doutorado 4
abril/2018 a
março/2019

2.200,00 105.600,00

Total: 285.600,00

 

c) O Programa PIB-MD poderá ser renovado a cada ano, conforme disponibilidade
orçamentária;

 

d) As regras de distribuição das bolsas serão determinadas por editais específicos da Pró-
Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, obedecendo a legislação vigente e as regulamentações
internas da UFPel.

 
 

Prof. Pedro Rodrigues Curi Hallal
Reitor

 
 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO RODRIGUES CURI
HALLAL, Reitor, em 03/04/2018, às 11:30, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0095818 e o código CRC 5D8620AC.

Referência: Processo nº 23110.013732/2018-55 SEI nº 0095818
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