
REGULAMENTO BOLSISTA 

 

Prezados Mestrandos Bolsistas, 

 

Considerando a Portaria MEC Nº 289, de 21 de março de 2011 que dispõe 
sobre a concessão de bolsas de formação para professores da rede pública matriculados 
em cursos de Mestrado Profissional, baseada na Portaria Normativa MEC Nº 17, de 28 
de dezembro de 2009 que dispõe sobre o mestrado profissional no âmbito da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, a 
Universidade Estadual de Montes Claros, resolve dispor Normas para bolsistas do 
Mestrado Profissional em Letras – ProfLetras.  

Importa salientar que a referida normatização objetiva fazer cumprir a Portaria 
Normativa Nº 17 que prevê, em seu Art. 3º e incisos e parágrafo único:  

 

Art. 3º O mestrado profissional é definido como modalidade de 
formação pós-graduada stricto sensu que possibilita:  
 
I - a capacitação de pessoal para a prática profissional avançada 
e transformadora de procedimentos e processos aplicados, por 
meio da incorporação do método científico, habilitando o 
profissional para atuar em atividades técnico-científicas e de 
inovação; II - a formação de profissionais qualificados pela 
apropriação e aplicação do conhecimento embasado no rigor 
metodológico e nos fundamentos científicos;  
III - a incorporação e atualização permanentes dos avanços da 
ciência e das tecnologias, bem como a capacitação para aplicar 
os mesmos, tendo como foco a gestão, a produção técnico-
científica na pesquisa aplicada e a proposição de inovações e 
aperfeiçoamentos tecnológicos para a solução de problemas 
específicos.  
Parágrafo único. A oferta de cursos com vistas à formação no 
Mestrado Profissional terá como ênfase os princípios de 
aplicabilidade técnica, flexibilidade operacional e organicidade 
do conhecimento técnico-científico, visando o treinamento de 
pessoal pela exposição dos alunos aos processos da utilização 
aplicada dos conhecimentos e o exercício da inovação, visando a 
valorização da experiência profissional.  
 

Considera-se também o Art. 10 que, complementarmente ao disposto no art. 7º, aponta 
parâmetros relativos à produção do corpo docente e, em especial, do conjunto, docentes-
orientadores-alunos, para o acompanhamento e a avaliação trienal do curso. 

 



Lembramos que esses critérios são condições para que o programa atinja sua meta e 
receba conceito suficiente no processo de avaliação. Constituem, ainda, garantia de 
continuidade da bolsa para os mestrandos beneficiados.  

 

Montes Claros, 02 de Outubro de 2014 

 
Maria do Socorro Vieira Coelho 

Coordenadora Adjunta do Mestrado Profissional em Letras  
 
 

Maria de Lourdes Guimarães de Carvalho 
 Coordenadora Adjunta do Mestrado Profissional em Letras  

 
 

 

 

Declaro, para os devidos fins, que 

eu,____________________________________________________________________
_________,  

 

Nacionalidade________________, profissão___________________, 
endereço_______________________________________________________________, 
CPF nº _______________, aluno(a) devidamente matriculado(a) no Programa de Pós-
Graduação Mestrado Profissional em Letras – Língua Portuguesa, sob o número 
________________________, em nível de Metrado, da Universidade Estadual de 
Montes Claros,tenho ciência das obrigações inerentes à qualidade de bolsista CAPES, e 
nesse sentido, COMPROMETO-ME a respeitar as cláusulas mencionadas acima.  

 

Montes Claros, 02 de Outubro de 2014 

 

Assinatura do(a) bolsista 

 

 

 


