
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MEC -  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC NOLOGIA DO 
TRIÂNGULO MINEIRO  

 
RESOLUÇÃO Nº 26/2012, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2012 

 
 
Dispõe sobre a aprovação do regulamento do Programa de 
Bolsas Acadêmicas do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Triângulo Mineiro. 
 
 
PROCESSO Nº 23199.000614/2012-69 
 
 

O CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso das atribuições que lhe conferem as 
Portarias nºs 206 de 29/03/2011, publicada no DOU de 12/04/2011, 569 de 30/07/2012, 
publicada no DOU de 31/07/2012, 1023-I de 22/11/2012, publicada no DOU de 23/11/2012, 
1028-I de 23/11/2012, publicada no DOU de 26/11/2012, em sessão realizada no dia 26 de 
novembro de 2012, RESOLVE: 
 
 
Art.1º – Aprovar o regulamento do Programa de Bolsas Acadêmicas do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, conforme anexo. 
 
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
 
 
Uberaba, 26 de novembro de 2012. 
 
 
 
 

 
Roberto Gil Rodrigues Almeida 
Presidente do Conselho Superior do IFTM 



 

 REGULAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSAS ACADÊMICAS DO IN STITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNG ULO 

MINEIRO – IFTM 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º. O presente Regulamento fixa diretrizes e normatiza as atividades e os procedimentos 
do Programa de Bolsas Acadêmicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Triângulo Mineiro – IFTM. 
 

CAPÍTULO II 
DAS FINALIDADES 

 
Art. 2º. O programa de bolsas acadêmicas tem como finalidade oferecer bolsas acadêmicas a 
estudantes de cursos de diferentes modalidades e níveis oferecidos pelo IFTM, com vistas à 
contribuição para melhoria do desenvolvimento do humano e profissional, por meio do 
desenvolvimento de atividade educativa remunerada de apoio ao ensino, à pesquisa e à 
extensão. 
 

CAPÍTULO III 
DOS OBJETIVOS 

 
Art. 3°. O programa de bolsas acadêmicas tem os seguintes objetivos: 
 

a. Integrar o estudante às atividades acadêmicas, científicas, técnicas e/ou tecnológicas 
no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão desenvolvidas pelo IFTM; 

b. Promover o desenvolvimento humano por meio da vivência em equipe, da interação 
no âmbito institucional e das relações interpessoais; 

c. Proporcionar condições distintas de aprendizagem e iniciação profissional, por meio 
da convivência e interação com os profissionais da Instituição e externos, despertando-
o para a pesquisa, inovação, extensão, produção educacional, científica e tecnológica e 
visando o desenvolvimento de competências voltadas para a formação continuada e 
para o mundo do trabalho; 

d. Promover a iniciação científica e tecnológica dos estudantes e a integração da 
Instituição com a sociedade. 

 
CAPÍTULO IV 

DA BOLSA 
 
Art. 4º. Para fins deste regulamento, a bolsa é entendida como contrapartida da Instituição 
concedida mensalmente ao(à) estudante bolsista, de acordo com os princípios, condições e 
critérios estabelecidos neste documento, complementados pelos respectivos editais.  
 
§ 1º. Entende-se como bolsista o(a) estudante regularmente matriculado(a) em curso ofertado 
pelo IFTM e selecionado pelo programa, respeitadas as condições expressas neste documento 
e no respectivo edital de seleção quanto às inscrições, seleção, lotação e permanência. 
 
§ 2º. O valor mensal de referência, da bolsa será fixado pelo Colégio de Dirigentes e 
divulgado pela Direção Geral do câmpus ou Direção de câmpus avançado, no final de cada 
ano letivo.  
 



 

§ 3º. A bolsa será repassada ao estudante sob a forma pecuniária (em espécie), sendo vedada 
para o estudante que seja beneficiado por outro tipo de bolsa do IFTM ou entidade de fomento 
externa, exceto Programas de Assistência Social internos e externos. 
 
Art. 5°. O período de vigência da bolsa será definido em regulamentos específicos ou nos 
respectivos editais de seleção. 
 
Art. 6º. Para efeito deste regulamento, são consideradas modalidades de bolsa a serem 
ofertadas: 
 

a) Bolsa Ensino: destinada ao desenvolvimento de atividades de monitoria em 
disciplinas/laboratórios e à atuação em programas de reforço e ao programa interno de 
educação tutorial; 

b) Bolsa Pesquisa: destinada à atuação em projetos de pesquisa sob orientação de 
servidor pesquisador do quadro permanente, devidamente habilitado; 

c) Bolsa Extensão: destinada à atuação em programas e/ou projetos de extensão, sob 
orientação de servidor do quadro permanente, devidamente habilitado. 

 
Parágrafo único. A seleção de estudantes para o programa de bolsas acadêmicas somente 
poderá ser feita mediante edital específico para esta finalidade, seguindo modelo apresentado 
pela respectiva pró-reitoria e previamente aprovado pela Procuradoria Jurídica deste Instituto, 
respeitando as especificidades de cada modalidade e atendendo ao disposto neste 
regulamento. 

 
CAPÍTULO V 

DAS COMPETÊNCIAS 
 

Art. 7º. A execução do presente regulamento dependerá de ações articuladas entre a Direção 
Geral de câmpus ou Direção de câmpus avançado e as Coordenações de Ensino, de Pesquisa e 
Inovação e de Extensão, ou setores equivalentes em cada câmpus do IFTM. 
 
Art. 8º. Compete à Direção Geral de câmpus ou Direção de câmpus avançado: 
 

a. Definir, em articulação com as Diretorias de Ensino e de Administração, e 
Coordenações de Ensino, de Pesquisa e Inovação e de Extensão, ou setores 
equivalentes em cada câmpus os recursos financeiros a serem destinados ao programa 
de bolsas acadêmicas no câmpus; 

b. Definir, com as coordenações de Ensino, de Pesquisa e Inovação e de Extensão ou 
setores equivalentes o número de bolsas a serem destinadas a cada uma das 
coordenações; 

c. Definir, juntamente com as Coordenações de Ensino, de Pesquisa e de Extensão, ou 
setores equivalentes, o cronograma anual de execução dos editais de seleção do 
programa de bolsas acadêmicas; 

 
Art. 9º. Compete às Coordenações de Ensino, de Pesquisa e Inovação e de Extensão dos 
câmpus, ou setores equivalentes: 
 

a. Apresentar ao Diretor Geral do câmpus a demanda de bolsas acadêmicas do setor, 
após levantamento prévio; 

b. Receber do Diretor Geral do câmpus o parecer quanto número de bolsas aprovadas; 



 

c. Divulgar e acompanhar, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 6º deste 
regulamento, os editais de seleção de bolsas acadêmicas, respeitando os regulamentos 
específicos e as peculiaridades de cada modalidade; 

d. Conduzir, juntamente com os coordenadores de projetos e/ou comissões locais de 
avaliação, quando for o caso,, a seleção dos estudantes, respeitando os critérios 
definidos em edital; 

e. Articular, supervisionar, orientar e avaliar o andamento do programa; 
f. Encaminhar mensalmente ao setor responsável as informações e os documentos 

necessários para que seja solicitado o pagamento de bolsa aos estudantes bolsistas 
selecionados. 

 
CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor em articulação com as respectivas pró- 
reitorias. 
 
Art. 11. Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
 


