
Universidade Federal de Rondonópolis

Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UFR Nº 13,  DE 15 DE JULHO DE 2022

 

Institui e regulamenta as modalidades de bolsas para
fins de atendimento ao plano institucional de
internacionalização da Universidade Federal de
Rondonópolis.

 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Rondonópolis, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo art. 12 do estatuto ins�tucional,

CONSIDERANDO a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações entre as
ins�tuições federais de ensino superior e de pesquisa cien�fica e tecnológica e as fundações de apoio;

CONSIDERANDO a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incen�vos à inovação e à
pesquisa cien�fica e tecnológica no ambiente produ�vo;

CONSIDERANDO a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, que dispõe sobre es�mulos ao
desenvolvimento cien�fico, à pesquisa, à capacitação cien�fica e tecnológica e à inovação e dá outras
providências;

CONSIDERANDO a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

CONSIDERANDO o Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018, que estabelece medidas de incen�vo à
inovação e à pesquisa cien�fica e tecnológica no ambiente produ�vo, com vistas à capacitação
tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produ�vo nacional e
regional;

CONSIDERANDO a Resolução CONSUNI/UFR nº 24, de 8 de fevereiro de 2021, que ins�tui a Polí�ca de
Internacionalização da Universidade Federal de Rondonópolis;

CONSIDERANDO a Resolução CONSUNI/UFR nº 23, de 8 de fevereiro de 2021, que ins�tui a Polí�ca
Linguís�ca da Universidade Federal de Rondonópolis;

CONSIDERANDO a Resolução CONSUNI/UFR nº 40, de 22 de junho de 2021, que aprova o Plano de
Desenvolvimento Ins�tucional (PDI) da Universidade Federal de Rondonópolis; e

CONSIDERANDO os autos do processo nº 23853.004442/2022-11,

RESOLVE:

Art. 1º  Ins�tuir e regulamentar a concessão de bolsas para o atendimento do plano ins�tucional de
internacionalização da Universidade Federal de Rondonópolis.

Parágrafo único. A concessão das bolsas está condicionada a abertura de edital público de seleção dos(as)
beneficiários(as), com a descrição dos requisitos de inscrição, das atribuições e vedações aos(às)
beneficiários(as), da carga horária das a�vidades, da vigência do bene�cio, do projeto ou programa a qual
estão vinculados se for o caso, da suspensão e cancelamento das bolsas e do ressarcimento.
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Art. 2º  As bolsas des�nam-se às diversas áreas do conhecimento, conforme o plano ins�tucional de
internacionalização da Universidade Federal de Rondonópolis, nas seguintes finalidades:

I - internacionalização na gestão administra�va;

II - internacionalização no ensino de graduação;

III - internacionalização no ensino de pós-graduação;

IV - internacionalização na pesquisa e inovação; e

V - internacionalização na extensão e cultura.

§ 1º  Os recursos para pagamento das bolsas podem ser oriundos de órgãos públicos, fundações,
empresas ou da própria ins�tuição, porém o pagamento somente poderá ser feito pela Universidade
Federal de Rondonópolis, ou por fundações de apoio, ou por agências de fomento.

§ 2º  A confirmação da existência prévia de um projeto aprovado vinculado ao desenvolvimento da área
do aprendizado ou ao desenvolvimento de um trabalho de pesquisa cien�fica ou tecnológica, inovação
ou extensão será responsabilidade das Pró-Reitorias ou Secretarias competentes.

Art. 3º  Estão habilitados a receber bolsas os(as) discentes da graduação e da pós-graduação,
regularmente matriculados(as), servidores técnico-administra�vos, e professores ou pesquisadores(as)
internos ou externos à Universidade Federal de Rondonópolis.

§ 1º  A par�cipação de discentes nos projetos a que estão vinculados ocorrerá sem prejuízo das suas
a�vidades acadêmicas.

§ 2º  O pagamento de bolsas para professor(a) ou pesquisador(a) visitante de ins�tuição estrangeira deve
ser concedido por fundação de apoio ou agência de fomento, ou, ainda, mediante contratação por tempo
determinado, conforme prevê a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993.

§ 3º  O pagamento de bolsas para servidores técnicos administra�vos somente poderá ocorrer em
projetos de a�vidades conjuntas de pesquisa cien�fica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia,
produto, serviço, ou processo, com fundamento na Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 e Decreto
nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018.

Art. 4º  O recebimento de auxílios por meio de programas de assistência estudan�l não impede que o(a)
discente possa ser contemplado(a) com uma bolsa de caráter acadêmico, devendo observar os critérios
de cada edital.

Parágrafo único. Bolsas de caráter acadêmico são aquelas provenientes de programas ou projetos de
ensino, pesquisa, extensão e inovação.

Art. 5º  A par�cipação de servidores(as) contemplados(as) ou não com a concessão de bolsa, em
a�vidades rela�vas a projetos desenvolvidos pela ins�tuição ou em parceria com fundações de apoio,
não poderá prejudicar o cumprimento de suas atribuições contratuais e regulares perante a Universidade
Federal de Rondonópolis, deverá prever compa�bilização de carga horária e ter caráter temporário.

Parágrafo único. A confirmação de que a a�vidade a ser desempenhada pelo servidor é uma a�vidade
extra-laboral de natureza temporária será de responsabilidade da chefia imediata do servidor.

Art. 6º  Fica  ins�tuída a bolsa internacionalização, des�nada a discentes de graduação e de pós-
graduação, regularmente matriculados(as), servidores(as), profissionais ou pesquisadores(as), da
Universidade Federal de Rondonópolis, para o desenvolvimento de ações de internacionalização no
ensino, pesquisa, inovação, extensão, cultura, gestão administra�va e em projetos de desenvolvimento
ins�tucional.

§ 1º As bolsas des�nadas a discentes de graduação, poderão ser pagas com a fonte do programa nacional
de assistência estudan�l, desde que este(a) se enquadre como discente com vulnerabilidade
socioeconômica.

§ 2º O desenvolvimento das a�vidades poderá ser realizado de forma presencial ou à distância conforme
legislação vigente ou ato norma�vo da Universidade Federal de Rondonópolis. 



Art. 7º São requisitos obrigatórios para que a Universidade Federal de Rondonópolis autorize o
pagamento das bolsas de que trata o art. 6º:

I - autorização das unidades envolvidas no edital próprio;

II - a aprovação do(a) candidato(a) em edital próprio;

III - ata de aprovação do projeto de desenvolvimento ins�tucional para modalidades relacionadas; e

IV - em caso de servidores(as) do quadro efe�vo, declaração de que atende aos limites remuneratórios.

Art. 8º  Os valores das bolsas previstas nesta resolução, na ausência de disposição específica do órgão
concedente dos recursos, deverão ter como referência, sempre que possível, os valores das bolsas
concedidas por agências oficiais de fomento.

§ 1º  A não aplicação do previsto no caput deverá ser devidamente jus�ficada pelo(a) coordenador(a) e
os valores das bolsas serão fixados levando em consideração a formação do(a) beneficiário(a) e a
natureza do projeto, conforme anexo desta resolução.

§ 2º  O valor total recebido por servidores(as) na forma de bolsas, independente da origem do recurso,
não poderá exceder o maior valor de bolsa previsto no anexo desta Resolução.

§ 3º  É vedado o reajuste no valor das bolsas durante a vigência do projeto.

Art. 9º  O limite máximo da soma da remuneração, gra�ficações e bolsas recebidas pelo(a) servidor(a)
não poderá em qualquer hipótese exceder o maior valor mensal recebido por servidor(a) público(a)
federal, nos termos do inciso XI, art. 37 da Cons�tuição Federal.

Art. 10. Para os(as) servidores(as) o acúmulo com bolsas financiadas por agências oficiais de fomento, nas
hipóteses em que não for expressamente vedada, será admi�do, desde que não ultrapasse os limites
citados nesta resolução.

Art. 11. Os valores de bolsas expressos no anexo desta resolução poderão ser atualizados por inicia�va da
administração superior, após a aprovação no Conselho Superior Universitário.

Art. 12. O recebimento da bolsa cessará independente do prazo de conclusão do projeto, quando:

I - houver conclusão antecipada ou desistência do projeto;

II - terminar o prazo de sua atribuição conforme o plano de trabalho do projeto;

III - por desistência do(a) beneficiário(a);

IV - pelo desempenho insuficiente do(a) beneficiário(a);

V - quando houver a conclusão de curso do beneficiário(a); e

VI - se houver afastamento ins�tucional do beneficiário(a).

Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Relações Internacionais.

Art. 14. Essa resolução entra em vigor em primeiro de agosto de dois mil e vinte e dois.

Documento assinado eletronicamente por Antonia Marilia Medeiros Nardes, Docente da
Universidade Federal de Rondonópolis - UFR, em 15/07/2022, às 11:59, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0045290 e
o código CRC A5FCD4C1.

ANEXO
 

Modalidade Categoria/Nível Valor máximo (R$)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Bolsa Internacionalização Discente de graduação 1.000,00

Discente de mestrado 1.500,00

Discente de doutorado 2.200,00

Profissional com ensino superior completo 1.500,00

Profissional com mestrado 2.000,00

Profissional com doutorado 3.000,00

Referência: Processo nº 23853.004442/2022-11 SEI nº 0045290


