
REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE PESQUISA, EXTENSÃO,

DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E INTERCÂMBIO

APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº ________/CONSUP/IFNMG

DE ___ DE ______ DE 2017

Dispõe sobre o Regulamento de concessão de bolsas de

pesquisa, p ó s - g r a d u a ç ã o ,  extensão,

desenvolvimento,  inovação  e intercâmbio, no  âmbito do

Instituto Federal de Educação, Ciência  e Tecnologia  do

Norte de Minas Gerais  - IFNMG.

Art. 1° Fica o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de

Minas Gerais – IFNMG, autorizado a conceder bolsas de pesquisa, pós-graduação,

extensão,   desenvolvimento, inovação e intercâmbio de estudantes,  docentes,

Técnicos  Administrativos   e  pesquisadores  externos  ou  de  empresas, nos termos

desta Resolução, observando as finalidades e objetivos dos Institutos  Federais,

conforme preceitua o art. 6° da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, com base nas

diretrizes gerais estabelecidas através da Portaria SETEC/MEC nº 058/2014, de 21 de

novembro de 2014, e nas demais normas a seguir:

§ 1° As bolsas  de  ensino,  pesquisa,  pós-graduação, extensão,  desenvolvimento,

inovação  e  intercâmbio  serão  concedidas no  âmbito de  programas  e  projetos

institucionais de ensino,  pesquisa  e extensão,  fomentados  pelo  IFNMG  ou  outras

entidades públicas ou privadas;

§ 2° As bolsas de intercâmbio deverão ser concedidas no âmbito de programas e

projetos institucionais que envolvam a troca de experiência ou o conhecimento em

ações de ensino, pesquisa, pós-graduação, extensão ou inovação,  fomentados pelo

IFNMG ou outras entidades públicas ou privadas.



Art. 2° As bolsas tratadas nesta Resolução têm por finalidade:

a)  promover e incentivar a realização de programas e projetos institucionais que

contribuam para o desenvolvimento tecnológico e inovação no país;

b)  apoiar programas e projetos de ensino, pesquisa,  pós-graduação, extensão,

desenvolvimento ou inovação, em atendimento as demandas do setor produtivo, de

instituições governamentais ou de organizações sociais, sempre que possível em

esforço conjunto com outras instituições de  ciência e tecnologia do  Brasil ou do

exterior;

c)  consolidar e fortalecer os arranjos produtivos, sociais e culturais no âmbito de

atuação do IFNMG;

d) atrair e fixar especialistas, técnicos e estudantes que contribuam para a gestão,

desenvolvimento e execução de programas e projetos de pesquisa, pós-graduação,

inovação, extensão e intercâmbio;

e)  apoiar programas de pós-graduação, ofertados pelo IFNMG, que tenham por

finalidade a formação de profissionais  de alto nível  para o  desenvolvimento de

atividades de ensino,  pesquisa, extensão, desenvolvimento, inovação ou  gestão

administrativa e pedagógica.

Parágrafo único. As bolsas de intercâmbio serão concedidas como instrumento de

apoio e incentivo  ao aperfeiçoamento ou introdução de novidade no ambiente

produtivo ou social, resultando em novos  produtos, processos,  serviços,

transferência de tecnologia ou licenciamento.

Art. 3° Poderão ser beneficiários das bolsas referidas nesta Resolução:

I. Servidores públicos federais, estaduais, distritais e/ou municipais, ativos ou inativos,

civis ou  militares, pertencentes ao quadro de pessoal da administração direta,

autárquica ou fundacional;

II.  Empregados ou  funcionários ativos vinculados a empresas públicas ou  privadas,

nacionais ou internacionais, que possuam cooperação oficializada com o IFNMG;



III. Estudantes matriculados em cursos de formação inicial e continuada, em  cursos

técnicos, de graduação ou de pós-graduação; e

IV.  Profissionais autônomos  ou aposentados  de comprovada  capacidade técnica

relativa ao escopo do projeto ou programa.

Parágrafo  único. "O  IFNMG  poderá,  na  forma  desse  Regulamento  e  de  edital

específico, conceder bolsas de estímulo à inovação de que trata o art. 9º, § 1º da Lei nº

10.973/2004." 

Art.  4°   As bolsas  serão concedidas diretamente  ao beneficiário, mediante  a

assinatura de termo de compromisso em que constem os seus respectivos direitos e

obrigações.

§ 1° A seleção dos beneficiários das bolsas será de responsabilidade dos setores

de fomento, dependendo da natureza do projeto, e somente poderão ser concedidas

após o cadastro dos projetos e dos respectivos bolsistas no Sistema de Gestão  e

Controle de Projetos e Bolsas do IFNMG e quando disponibilizado no Sistema de

Gestão e Controle  de  Projetos  e Bolsas da Secretaria  de  Educação Profissional  e

Tecnológica - SETEC do Ministério da Educação – MEC, conforme Art. 4º da Portaria

58 de 2014.

§ 2° Os critérios de seleção de bolsistas e projetos, a relação de beneficiários, os

valores das bolsas e as respectivas regras do programa de concessão de bolsas serão

definidos em edital ou  chamadas  públicas,  cabendo aos setores de fomento as

providências relativas à ampla divulgação destas informações.

§ 3° O pagamento das bolsas será realizado mediante depósito bancário em conta-

corrente individual, registrada em nome do beneficiário.

Art.  5°  As  despesas  com  a  execução  das  ações  previstas  nesse  Regulamento

ocorrerão  à  conta de dotações consignadas anualmente nas unidades orçamentárias

do  IFNMG  ou  nas  dotações  orçamentárias  descentralizadas  por  outras  unidades

orçamentárias,  observados os limites  de movimentação,  empenho e pagamento da

programação orçamentária e financeira anual.



§ 1°  As bolsas concedidas pelo IFNMG, que tenham fundamento no art.  9º da Lei

12.513,  de  26  de  outubro  de  2011,  sujeitar-se-ão  às  normas  e  regulamentos

específicos do Programa instituído por essa Lei,  inclusive quanto aos valores neles

previstos.

§ 2°  As bolsas concedidas nos termos deste Regulamento são isentas de imposto

de renda, conforme disposto no a rt. 26 de Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de

1995, bem como no a rt. 10 da Portaria SETEC/MEC n º 0 58/2014, de 21 de

novembro de 2014, e não integram a base de cálculo de incidência da

contribuição previdenciária.

Art. 6°  As bolsas  serão  classificadas segundo a  função  e responsabilidade nas

seguintes modalidades:

1.  Gestor de Programa: profissional responsável pela captação de parceiros e pela

administração dos contratos de parceria, sendo desejável o conhecimento sobre

gestão de convênios e contratos, a habilidade de intermediação das linguagens

empresarial e acadêmica e o  domínio de  técnicas  de  gestão  de  pessoas e recursos

físicos e financeiros;

2.  Gestor de Projeto: profissional responsável pela gestão e pelo bom andamento

do projeto  contratado, sendo desejável o conhecimento de técnicas de gestão  de

projetos,  habilidade  de  intermediação das linguagens empresarial e acadêmica e

domínio de técnicas de gestão de pessoas e de recursos físicos e financeiros;

3.  Coordenador do Projeto: profissional responsável pela elaboração do projeto,

apresentação dos resultados aos parceiros, elaboração da prestação de contas e pelo

bom andamento do projeto contratado, devendo ter conhecimento específico sobre o

tema da pesquisa ou do projeto de extensão, além da habilidade de gerenciar equipes

de trabalho;

4.  Pesquisador: responsável pelo suporte técnico à elaboração do projeto, pelo

planejamento e execução do projeto de pesquisa, pela coordenação e orientação da

equipe e pela apresentação de resultados aos parceiros, juntamente com o Gestor

do Projetos, devendo ter conhecimento específico sobre o tema da pesquisa, além



da habilidade de gerenciar equipes de trabalho predominantemente compostas por

estudantes;

5.  Extensionista: responsável pelo suporte técnico à elaboração do projeto, pelo

planejamento e execução do projeto de extensão, pela coordenação e orientação da

equipe e pela apresentação de resultados aos parceiros, juntamente ao Gestor de

Projetos, devendo ter conhecimento específico sobre o tema do projeto de extensão,

além da habilidade de gerenciar equipes de trabalho predominantemente compostas

por estudantes;

6.  Colaborador Externo: profissional especialista, sem vínculo com o Instituto

Federal do  Norte  de  Minas  Gerais, cuja expertise é essencial para a

complementação da competência da equipe,  visando contribuir para a  eficácia  do

projeto;

7. Estudante: cidadão ou profissional em processo de aprendizagem, matriculado ou

em  cooperação, responsável pela execução das atividades do projeto com a

supervisão e orientação direta do pesquisador ou do extensionista; e

8. Intercambista: profissional ou estudante, responsável pelo desenvolvimento das

atividades  previstas no projeto de intercâmbio, sendo que o intercambista

profissional, brasileiro ou estrangeiro, deve possuir qualificação que complemente a

competência da equipe em  aspectos pontuais e temporários e o intercambista

estudante é o cidadão ou profissional em processo de aprendizagem, que demanda a

convivência  em ambientes estimulantes,  gerando  novas referências para  a  sua

formação profissional.

Art. 7° As modalidades de bolsas concedidas descritas no Art.6 serão definidas

observando-se:

a) a carga horária de dedicação e a natureza do programa ou projeto, e

b) o somatório das bolsas e vencimentos percebidos pelo beneficiário, que não deverá

ultrapassar  o limite constitucional de remuneração do funcionalismo federal, em

consonância com o inciso XI do Art. 37 da Constituição Federal.



Art. 8° Os valores das bolsas terão como referência aqueles estabelecidos pelo

Conselho Nacional de  Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, em

consonância com a tabela de equivalência apresentada no Anexo I.

§ 1º As bolsas citadas no art. 3°, inciso I, para os servidores ativos, e no mesmo

artigo, nos incisos II e III, ficarão limitadas à carga horária máxima de 20 (vinte) horas

semanais;

§ 2º As bolsas citadas no inciso I, para servidores inativos, e no inciso IV do art. 3º

ficarão limitadas à carga horária máxima de 40 (quarenta) horas semanais;

§ 3º As atividades realizadas por bolsistas docentes do IFNMG deverão estar em

consonância com a regulamentação institucional de atividades docentes;

§ 4º As bolsas das modalidades previstas nos itens de 1 a 6 do art. 6 poderão ser

pagas aos beneficiários  descritos nos incisos II,  III e IV  do  art.  3°, para atuação

eventual em projetos;

§ 5º É permitido o pagamento de bolsas aos beneficiários previstos no inciso I do art.

3°, desde que a carga horária dedicada às atividades do projeto seja compatível com

as demais atividades do servidor na Instituição à qual está vinculado;

§ 6° Poderão ser  concedidas bolsas com valores diferentes dos apresentados no

Anexo I, conforme disponibilidade orçamentária e carga horária estabelecida.

Art. 9° Para situações que ensejem valores de bolsas diferentes dos apresentados no

Anexo I, o IFNMG poderá operacionalizar a concessão de bolsas pelas fundações de

apoio, com fundamento na Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, ou no art. 9º, §

1º, da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observadas as condições do art. 17

do Decreto nº 8.240, de 21 de maio de 2014.

Art. 10° As Diretorias ou órgãos equivalentes de E n s i n o ,  P e s q u i s a ,  Extensão,

Inovação e Pós-Graduação  ou  órgãos  equivalentes de cada Campus,  Campus

Avançados  e  Centro  de  Referência  em  Formação  e  Educação  a  Distância,  que

integram a estrutura organizacional do IFNMG, deverão p r o p o r  ao Diretor dessas

unidades a forma de fracionamento dos recursos reservados às diferentes



modalidades de bolsas, no âmbito das instituições.

Art. 11° É terminantemente vedada a concessão ou utilização dos recursos para o

pagamento  de  bolsas  em  data  anterior  ao  recebimento  dos  respectivos  créditos

orçamentários, bem como de novas despesas posteriores ao término da vigência do

projeto.

Parágrafo Único: A inobservância desse dispositivo implicará na rescisão do acordo

de  concessão,  devendo  o  beneficiário  da  bolsa  restituir  os  valores  recebidos

indevidamente, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação, sem prejuízo da

aplicação das demais sanções e penalidades cabíveis,  previstas nas normas e leis

aplicáveis à espécie.

Art. 12° O beneficiário da bolsa recebida na forma desta Resolução, deverá apresentar

um relatório mensal de atividades junto ao concedente, para os fins do controle da

concessão e sua respectiva aprovação.

Parágrafo Único: É  vedada  a  concessão  e/ou  recebimento  de  bolsa  durante  os

períodos  legais  de  afastamento  do  beneficiário,  conforme  previstos  em  leis  ou

regulamentos próprios.

Art.  13°  O beneficiário da bolsa cujo relatório  de atividades não for aprovado pelo

concedente, será considerado inadimplente e suspenso o seu pagamento, bem como a

concessão de novas modalidades de bolsas, ficando ainda sujeito à devolução dos

valores recebidos, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação, sem prejuízo da

aplicação das demais sanções e penalidades cabíveis,  previstas nas normas e leis

aplicáveis à espécie.

Art. 14° O beneficiário fica ciente de que a concessão de bolsas pelo IFNMG não

estabelece vínculo empregatício com a Instituição.

Art. 15° As dúvidas que por ventura possam surgir da interpretação e aplicação desta

Resolução, além dos casos omissos, deverão ser dirimidas em primeira instância pelo

setor de fomento,  em segunda pela CEPE e por último pelo Conselho Superior do

IFNMG.



Art. 16° As bolsas somente serão concedidas mediante disponibilidade orçamentária

do IFNMG –  para o pleno atendimento dessas despesas, observados os limites de

movimentação, empenho e pagamento da programação orçamentária e financeira da

União, e dos demais órgãos concedentes.

Art. 17°  A presente  Resolução  entrará  em  vigor  na  data  da  sua  aprovação  pelo

Conselho Superior do IFNMG.

 



ANEXO I

TABELA DE EQUIVALENCIA DE VALORES DAS BOLSAS

Tabela 1. A  tabela utiliza  como referência a  carga  horária  de 20 (vinte)

horas semanais.

IFNMG CNPQ

Modalidade Sigla Modalidade Sigla Nível

Pesquisador PQ Produtividade em Pesquisa PQ 1A

Extensionista EXT Produtividade em
Desenvolvimento Tecnológico e

Extensão Inovadora

DT 1A

Intercambista INT Especialista Visitante EV 2

Gestor de
Programa

Gestor de Projeto

GPA

GPO
Desenvolvimento Tecnológico

DTI

B

B

Colaborador
Externo

CLE A

Estudante

IC Iniciação Científica IC -

ITI Iniciação Tecnológica e
Industrial

ITI A

MP Me
str

GM -

DO D
o

GD -

Tabela 2. A tabela utiliza como referência a carga horária de 40 (quarenta)

horas semanais.

IFNMG CNPQ

Bolsas no País

Modalidade Sigla Modalidade Sigla Nível

Intercambista

Profissional

INT - E Especialista Visitante EV 2

INT - P Pesquisador Visitante PEV -

Bolsas no Exterior - Intercambista

Estudante

(Técnico/Graduação)

INT-JR Graduação Sanduíche -

Estudante (Pós-

Graduação)

INT-SE Desenvolvimento Tecnológico 

e Inovação

DTE-I -

Profissional

Desenvolvimento Tecnológico 

e Inovação

DTE-II -


