
 

 

 

 

ERRATA 

 
Edital 02 

 
Onde se lê: 

1.1 O(A) Chefe do Órgão Acadêmico Responsável do(a) Esportes, Prof(a). Fernando Vitor Lima, faz 

saber que, no período de 13/08/2020 a 20/08/2020, de 12:00:00 às 16:00:00 horas, o(a) As fichas de 

inscrição deverão ser encaminhadas, integralmente preenchidas, para a secretaria do Departamento 

de Esportes pelo e-mail: des@eeffto.ufmg.br receberá as inscrições de candidatos para o exame de 

seleção do Programa PMG 2020-2021 para atuar nas disciplinas/atividades com carga horária 

máxima de 12 horas semanais, para voluntários, conforme tabela: 

Disciplinas/Atividades Valor da bolsa 
Vagas para 

Voluntários 

Formação e Atuação em Educação Física 

(bacharelado) 
----------

- 

01 

 

3.5. Perfil do candidato: 

- Poderão se inscrever alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação em Bacharelado 

em Educação Física, que possuam conhecimentos e habilidades adequadas para o bom exercício 

do plano de trabalho previsto no projeto. O candidato deverá ter disponibilidade compatível com as 

atividades desenvolvidas e ter sido aprovado na disciplina em que pleiteia a bolsa 

- Estudantes que tenham feito trancamento total de matrícula no semestre anterior não poderão 

assumir ou manter bolsa da PROGRAD, portanto, não poderão participar deste processo seletivo. 

- 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. 

- O(A)s estudantes de outras universidades vinculado(a)s à UFMG por meio de Programa de 

Intercâmbio não podem participar dos Programas de Bolsas da PROGRAD, inclusive como 

voluntário. 

 
5.3. A seleção será realizada em: 21/08/2020 09:00:00 

6.1. Data da divulgação do Resultado da Seleção: 21/08/2020 
 

 
Leia-se: 

1.1 O(A) Chefe do Órgão Acadêmico Responsável do(a) Esportes, Prof(a). Fernando Vitor Lima, faz 

saber que, no período de 13/08/2020 a 25/08/2020, de 09:00:00 às 16:00:00 horas, o(a) As fichas de 

inscrição deverão ser encaminhadas, integralmente preenchidas, para a secretaria do Dep receberá 

as inscrições de candidatos para o exame de seleção do Programa PMG 2020-2021 para atuar nas 

disciplinas/atividades com carga horária máxima de 12 horas semanais, como voluntários, conforme 

tabela abaixo: 

mailto:des@eeﬀto.ufmg.br


 

 

Disciplinas/Atividades 
 

Valor da bolsa 
Vagas para 

Voluntários 

Formação e Atuação em Educação Física 

(bacharelado) 

 

----------

- 

 

01 

 

3.5. Perfil do candidato: 

- Poderão se inscrever alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação em Bacharelado 

em Educação Física, que possuam conhecimentos e habilidades adequadas para o bom exercício 

do plano de trabalho previsto no projeto. O candidato deverá ter disponibilidade compatível com as 

atividades desenvolvidas e ter sido aprovado na disciplina em que pleiteia a bolsa - Estudantes que 

tenham feito trancamento total de matrícula no semestre anterior não poderão assumir ou manter 

bolsa da PROGRAD, portanto, não poderão participar deste processo seletivo. - 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. - O(A)s 

estudantes de outras universidades vinculado(a)s à UFMG por meio de Programa de Intercâmbio 

não podem participar dos Programas de Bolsas da PROGRAD, inclusive como voluntário. 

 
5.3. A seleção será realizada em: 26/08/2020 09:00:00 

6.1. Data da divulgação do Resultado da Seleção: 26/08/2020 
 
 

 
Belo Horizonte, 17 de agosto de 2020. 

 

 

 

 


