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SOCIEDADE EDUCACIONAL FORTALEZA LTDA. 

FACULDADE EDUFOR 

 

RESOLUÇÃO Nº 01, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

Dispõe sobre a normatização de 

concessão de bolsas de estudo para 

pós-graduação.  

 

O Diretor Executivo da EDUFOR, no uso de suas atribuições, de acordo 

com o Regimento Interno da Faculdade Edufor, capítulo V, Artº 19, vem dispor 

das seguintes normas, com o objetivo de regulamentar os procedimentos de 

incentivo à pós-graduação, para o corpo técnico administrativo e docente. 

 

RESOLVE: 

Art. 1º. O corpo de técnicos administrativos e docentes terá o direito de 

desconto, para cursos internos (especializações, aperfeiçoamentos etc., de 

75% (setenta e cinco porcento), desde que que atendam as condições 

descritas abaixo: 

a) Ser funcionário efetivo da instituição por um período não inferior a 12 

meses; 

b) Não ter sofrido qualquer punição administrativa durante esse período; 

c) Ter seu requerimento aprovado pela Direção Executiva. 

§ único – O funcionário terá sua bolsa de desconto cancelada nos seguintes 

casos: 

a) Advertência formal punitiva em razão de problemas administrativos; 

b) Em caso de solicitação de desligamento ou demissão, sendo que no 

último, sob autorização especial da Diretoria, poderá ser dado 

continuidade; 
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c) Quando da reprovação em qualquer disciplina do curso. 

d) Por qualquer motivo que a Direção Executiva ache pertinente a 

suspensão da bolsa. 

Art. 2º. A Faculdade Edufor poderá conceder bonificação de até 40% para 

cursos externos de especialização stricto sensu (mestrados e doutorados), 

para todos os funcionários pertencentes ao corpo docente e técnicos 

administrativos que atendam as seguintes condições: 

1. Ser funcionário efetivo da instituição por um período não inferior a 12 

meses; 

2. Não ter sofrido qualquer punição administrativa durante esse período; 

3. O curso solicitado ser regulamentado pelo MEC/CAPES; 

4. O curso ter aderência aos promovidos pela faculdade; 

5. Ter seu requerimento aprovado pela Direção Executiva. 

 

§ Primeiro – O funcionário terá sua bolsa de desconto cancelada nos seguintes 

casos: 

a) Advertência formal punitiva em razão de problemas administrativos; 

b) Em caso de solicitação de desligamento ou demissão, sendo que no 

último, sob autorização especial da Diretoria, poderá ser dado 

continuidade; 

c) Quando da reprovação em qualquer disciplina do curso. 

d) Por qualquer motivo que a Direção Executiva ache pertinente a 

suspensão da bolsa. 

 

§ Segundo – Para os cursos de especialização stricto sensu os professores 

deverão dar as seguintes contrapartidas para a Faculdade: 

1. Deverão permanecer no corpo funcional pelo período correspondente 

à metade do tempo do fornecimento da bolsa para o referido curso. 

Caso seja solicitado o desligamento da faculdade, pelo professor, ele 

deverá ressarcir integralmente os valores repassados como bolsa. No 

caso de desligamento não ser por solicitação do funcionário, o mesmo 

não deverá ressarcir nenhum valor; 
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2. Formação de Grupo de Pesquisa registrado, no caso de doutorados, 

com produção científica relevante, sempre vinculando a produção à 

Faculdade. 

3. Citação obrigatória da Faculdade Edufor em todas as publicações 

produzidas pelo professor, originárias do referido curso. 

4. Realizar um seminário semestralmente, para a comunidade acadêmica 

interna, com os progressos da pesquisa inerente ao curso. 

Art. 3º - Quaisquer dúvidas ou situações não previstas nessa resolução deverão 

ser tratadas diretamente com a Direção Executiva. 

Art.  8º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.  

 

 

 

 

Prof. Josué Sucupira Barreto, Me.    
FACULDADE EDUFOR 

DIRETOR EXECUTIVO 

 


