
MINISTERIO DA EDUCA^AO 
Universidade Federal de Ouro Preto 

Secretaria dos Orgaos Colegiados 

BOLSA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFOP 

Capitulo I 

Dos objetivos 

Art. 1- As Bolsas de Desenvolvimento Institucional - BDI's tern por objetivos: 

I. Atender aos objetivos do Piano de Desenvolvimento Institucional da UFOP - PDI; 
II. Apoiar os setores administrativos por meio da integracao com o conhecimento 

academico de estudantes de areas de formacao diretamente relacionadas; 
III. Proporcionar ao bolsista uma oportunidade de experiencia e aprendizagem social, 

profissional e cultural, mediante a sua participacao em projetos de desenvolvimento 
institucional; 

IV. Estimular o pensamento crftico, mediante o confronto da pratica com os referenciais 
teoricos de sua formacao. 

§ - As Bolsas de Desenvolvimento Institucional devem, alem de atender as polfticas 
institucionais do setor ao qual e vinculado, estar necessariamente vinculadas aos 
Objetivos Estrategicos, Objetivos Especi'ficos e Acoes do Piano de Desenvolvimento 
Institucional da UFOP. 

Capitulo 2 

Da gestao das bolsas 

Art. 25 A gestao das BDI's seni atribuicao da Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento -
PROPLAD. 
Art. 33 Cabera a PROPLAD: 

I. Avaliar a demanda de bolsas das pro-reitorias, setores administrativos e unidades 
academicas (setores demandantes) com base no atendimento ao Piano de Desenvolvimento 
Institucional e na situacao orcamentaria; 

II. Definir o limite orcamentario para cada setor demandante; 
III. Aprovar as minutas dos editais propostas pelos setores demandantes; 
IV. Autorizar a implantacao e encerramento das bolsas. 

Art. 43 Os setores demandantes serao responsaveis pela selecao dos candidatos. 
§ 1- - Os setores demandantes se candidatarao as BDI's no ini'cio de cada semestre 
letivo, conforme calendario definido pela PROPLAD, de acordo com as necessidades. 
§ 2 9 - Cabera a DOF o cadastro do teto orcamentario no Sistema de Gestao 
Orcamentaria - SGO para os setores demandantes, bem como proceder as alteracoes 
necessarias, conforme definido pela PROPLAD. 
§ 3Q Cabera aos setores demandantes a implementacao das bolsas, o cadastro dos 
bolsisteis bem como a informacao de frequencia no SCB - Sistema de Controle de 
Bolsistas. 
§ 45 Cabera a Diretoria de Orcamento e Financas - DOF a execucao financeira conforme 
os limites estabelecidos pela PROPLAD. 
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Capitulo 3 

Do recurso, carga horaria, valor e vigencia das bolsas 

Art. 5 9 Os recursos para atendimento das BDI's serao oriundos do Orcamento da UFOP. 
Art. 6 f l A carga horaria de dedicacao as tarefas pertinentes sera de 20 (vinte) ou 15 (quinze) 
horas;. 
Art. 75 O valor da bolsa sera de R$400,00 (quatrocentos reais), para carga horaria semanal de 
20 (vinte) boras, e de R$300,00 (trezentos reais), para carga horaria de 15 (quinze) horas 
semenais. 
Art. 88 As bolsas terao vigencia minima de 3 (tres) e maxima de 12 (doze) meses, de acordo 
com a disponibilidade orcamentaria da UFOP. 

Dos requisitos e reveres do aluno bolsista 

Art. 93 O aluno bolsista devera preencher os seguintes requisitos: 
I. Estar regularmente matriculado e frequentando curso de graduacao na UFOP; 
II. Nao possuir outra modalidade de bolsa, exceto aquelas vinculadas as acoes da PRACE; 
III. Ter perfil e desempenho academico compativeis com as atividades previstas; 
IV. Ter disponibilidade de 15 (quinze) ou 20 (horas), de acordo com a modalidade 

§ I 9 - Estara irnpeclido de participar da selecao as BDI's o candidato em situagao de 
inadimplencia ou debito de qualquer natureza com a UFOP. 

Do acornpanhamento do aluno bolsista 

Art. 10 O aluno bolsista sera orientado e acompanhado por um servidor que devera estar 
vinculado ao local onde o discente desenvolvera as suas atividades, doravante denominado 

Art. 11 O aluno bolsista exercera as suas atividades de acordo com as regras previstas no edital 
de selecao e com o piano de atividades proposto pelo tutor; 
Art. 12 0 aluno bolsista devera apresentar ao tutor um relatorio de atividades ao final do prazo 
da vigencia da bolsa, indicando, quando for o caso, resultados/produtos gerados. 

§ 15 O piano de atividades devera conter detalhamento das atividades que serao 
desenvolvidas pelo bolsista durante o periodo de vigencia da bolsa. 
§ 2 9 - A criterio do colegiado do curso, as horas dedicadas nas atividades poderao ser 
convertidas em ATVs. 

Capitulo 6 

Da docjmertafao exigida ao candidato 

Art. 13 As inscricoes para as BDI's se darao no perfodo definido pelo edital do setor 
demandante, onde o candidato devera apresentar os documentos necessarios devidamente 
preenehidos e assinados: 

Capitulo 4 

pretendida. 

Capitulo 5 

tutor. 
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I. Fcrmulario de inscricao padrao; 
II. Historico Escolar; 
III. Comprovante de matricula. 

Capitulo 7 

Do processo e criterios de selecao 

Art. 14 0 processo de selecao ficara a cargo do setor demandante, que realizara, por meio do 
edital, seguindo o modelo em anexo: 

I. A divulgacao do processo, incluindo o numero de vagas autorizado pela PROPLAD, o 
perfil dos canclidatos, a natureza e local de desempenho das atividades, o prazo de inscricao e 
a(s) data(s) do processo seletivo 

II. A avaliacao do desempenho academico do aluno, mediante analise do seu historico 
escolar. 

III. Entrevistas com os candidatos, a fim de analisar se o seu perfil e demais habilidades se 
enquadram nas atividades que serao desenvolvidas pelo bolsista. 

Da divulgacao dos resultados 

Art. 15 Os resultados do processo seletivo sera divulgado pelo setor demandante, em ate 15 
dias apos a data da selecao prevista em edital, por meio do site ou mural disposto em local de 
grancle circjlacao, devidamente previsto no edital de selegao. 

Do controle da frequencia do bolsista 
Art. 16 O controle da frequenciEi do bolsista sera realizado pelo tutor, que devera comunicar as 
faltas a Secretaria a qual a bolsa esta vinculada, para fins de desconto e respectivo registro no 
SCB Sistema de Controle de Bolsistas. 

Das dlisposicoes finais 
Art. 17 Os cases omissos nesta resolucao serao resolvidos pela Pro-Reitoria de Planejamento e 
Desenvolvimento - PROPLAD. 
Art. 18 Esta resolucao entra em vigor nesta data, revogando-se as disposiooes em contrario. 

Capitulo 8 

Capitulo 11 

Capitulo 12 

Ouro Preto, em 14 de fevereiro de 2019 

CLAUDIA APARECIDA MARLIERE DE LIMA 
Presidente 
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