
ERRATA

Edital 01/2021

Onde se lê:
1.1 O(A) Chefe do Órgão Acadêmico Responsável do(a) Esportes, Prof(a). Prof. Dr. Fernando Vitor
Lima, faz saber que, no período de 07/07/2021 a 14/07/2021, de 09:00:00 às 18:00:00 horas, o(a)
des@eeffto.ufmg.br  receberá  as  inscrições  de  candidatos  para  o  exame  de  seleção  do  Programa
Programa de Monitoria da Graduação 2020-2021 para atuar nas disciplinas/atividades com carga
horária máxima de 12 horas semanais, para bolsistas com valor da bolsa de R$400.00, conforme
tabela:

Disciplinas/Atividades Vagas para Bolsistas de
Ampla Concorrência

Valor da
bolsa

PSICOLOGIA DAS ATIVIDADES FISICAS E DO
ESPORTE 01 R$ 400.00

3.5. Perfil do candidato:
O estudante que participou de Mobilidade Acadêmica Nacional ou Internacional poderá concorrer
aos Programas de Bolsas da PROGRAD, desde que apresente um RSG (Rendimento Semestral
Global) maior ou igual a 2 ou NSG (Nota Semestral Global) maior ou igual a 60 em um dos últimos
quatro semestres imediatamente anteriores ao seu retorno. Se nesta sequência, constar um RSG
menor que 2 ou NSG menor que 60, o estudante estará impedido de concorrer às bolsas da
PROGRAD.
 
 

5.3. A seleção será realizada em: 15/07/2021 12:00:00
6.1. Data da divulgação do Resultado da Seleção: 15/07/2021
8.7. Outras instruções relevantes para o Órgão Acadêmico responsável pela bolsa:
Para impetramento de recurso o aluno deverá apresentar por escrito documento contendo Nome
completo, Número de matricula e Justificativa para do recurso.
Tal ação deve ser realizada entre 15/07/2021 às 14:00hs até 24/07/2021 às 18:00hs

Leia-se:
1.1 O(A) Chefe do Órgão Acadêmico Responsável do(a) Esportes, Prof(a). Prof. Dr. Fernando Vitor
Lima, faz saber que, no período de 07/07/2021 a 19/07/2021, de 09:00:00 às 18:00:00 horas, o(a)
des@eeffto.ufmg.br  receberá  as  inscrições  de  candidatos  para  o  exame  de  seleção  do  Programa
Programa de Monitoria da Graduação 2020-2021 para atuar nas disciplinas/atividades com carga
horária máxima de 12 horas semanais, como bolsistas com valor da bolsa de R$400.00, conforme
tabela abaixo:

Disciplinas/Atividades Vagas para Bolsistas de
Ampla Concorrência

Valor da
bolsa



PSICOLOGIA DAS ATIVIDADES FISICAS E DO
ESPORTE 01 R$ 400.00

3.5. Perfil do candidato:
O estudante que participou de Mobilidade Acadêmica Nacional ou Internacional poderá concorrer
aos Programas de Bolsas da PROGRAD, desde que apresente um RSG (Rendimento Semestral
Global) maior ou igual a 2 ou NSG (Nota Semestral Global) maior ou igual a 60 em um dos últimos
quatro semestres imediatamente anteriores ao seu retorno. Se nesta sequência, constar um RSG
menor que 2 ou NSG menor que 60, o estudante estará impedido de concorrer às bolsas da
PROGRAD.    

5.3. A seleção será realizada em: 20/07/2021 12:00:00
6.1. Data da divulgação do Resultado da Seleção: 30/07/2021
8.7. Outras instruções relevantes para o Órgão Acadêmico responsável pela bolsa:
Para impetramento de recurso o aluno deverá apresentar por escrito documento contendo Nome
completo,  Número de matricula e Justificativa para do recurso.  Tal  ação deve ser  realizada entre
20/07/2021 às 14:00hs até 30/07/2021 às 18:00hs

Belo Horizonte, 09 de julho de 2021.

Mirian Martins
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