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PROGRAMA ESPECIAL DE GRADUAÇÃO – PEG 2011 

 
Edital de Convocação 

A Pró-Reitora de Graduação da Universidade Federal de Minas Gerais, Professora Antônia 

Vitória Soares Aranha, divulga o Edital de convocação do PROGRAMA ESPECIAL DE 

GRADUAÇÃO e convida os Professores da UFMG para apresentarem seus projetos 

acadêmicos de desenvolvimento no prazo previsto neste Edital. 

 

I – DAS CARACTERÍSTICAS 

O PEG é um programa destinado a apoiar propostas que busquem desenvolver e aplicar novas 

metodologias pedagógicas e/ou avanços tecnológicos no ensino dos cursos de graduação, 

produzir material didático direcionado para o ensino de graduação, assim como informações 

relevantes para a atualização dos projetos curriculares da UFMG. Tais propostas devem, 

portanto, apresentar caráter inovador e ser reconhecidas por, pelo menos, um colegiado de 

curso de graduação como relevantes para o ensino naquela área. As propostas submetidas ao 

PEG devem deixar claro o impacto a ser produzido no ensino da Graduação, inclusive 

mencionando os resultados esperados em decorrência de seu desenvolvimento. Todo projeto 

submetido ao PEG deve conter um horizonte de finalização, com previsão clara do tempo total 

necessário para execução da proposta, limitado a dois anos, além do qual o projeto não mais 

será renovado. Em qualquer hipótese, entretanto, as bolsas serão concedidas, 

inicialmente, por apenas um ano, sendo reavaliadas no ano subseqüente, considerando-

se o relatório das atividades já realizadas e o número de bolsas possível de ser alocado. 

 

Os projetos deverão contemplar um ou mais dos seguintes temas: 

 Novas Metodologias de Ensino. 

 Produção de Material Didático. 

 Estudos temáticos voltados para o ensino de graduação. 

 Estudos visando à atualização curricular. 

 

II - DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA 

1. Incentivar a implementação de projetos que busquem:  

a)  O desenvolvimento de atividades que contribuam claramente para a implantação de 

novas metodologias ou tecnologias de ensino, centradas em uma disciplina 

especificamente. 
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b) A produção de material didático com características de inovação, centradas em uma 

disciplina especificamente.   

c) Levantar e sistematizar elementos que sirvam como material didático de apoio a 

disciplinas em campo temático específico, sejam obrigatórias ou optativas. Nesta 

modalidade, os projetos deverão  apresentar uma área temática ou disciplinas, 

mostrando a sua relevância e justificativas. A atividade prevista para o bolsista deverá 

enfatizar um esforço para uma integração entre pesquisa, e/ou extensão e ensino. 

d) Fornecer subsídios relevantes para atualização de projetos curriculares de graduação 

da UFMG. 

2. Oferecer oportunidade de complementação na formação acadêmica para alunos de 

graduação, nos campos de conhecimento que se enquadrem no objetivo constante do item 

anterior. 

 

III – DOS PROPONENTES ELEGÍVEIS 

1. PROJETOS NOVOS 

Poderão apresentar propostas os professores integrantes dos quadros docentes da UFMG que 

se encontrem em efetivo exercício. Não serão aceitas propostas de renovação, no caso de 

projetos iniciados anteriormente a 2010, ou de projetos iniciados em 2010, com duração 

prevista para um ano.  

2. RENOVAÇÕES 

Projetos aprovados em 2010, com duração prevista de dois anos, deverão encaminhar o 

pedido de renovação, preenchendo os itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do formulário PEG 2011, anexo, 

acompanhado do relatório das atividades realizadas em 2010 (Formulário PEG 2010, 

disponível na página da Prograd), com a identificação clara do estágio atual de 

desenvolvimento do projeto, bem como o cronograma das atividades para 2011, até 

25/02/2011. 

 

IV – DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

O projeto deverá ser apresentado por meio do preenchimento adequado do formulário em 

anexo, tanto para os projetos de renovação, quanto para os novos, encaminhado 

eletronicamente  a bolsas@prograd.ufmg.br até 23:59 horas do dia 25/02/2011. 

 

V - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DAS BOLSAS 

mailto:bolsas@prograd.ufmg.br


 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
_________________________________________________________________________ 

__ 

3 
 

 
1. Os recursos destinam-se ao pagamento de bolsas para alunos regularmente matriculados 

nos cursos de graduação da UFMG. 

2. Serão alocadas até 140 (cento e quarenta) bolsas de graduação nesse programa. 

3. Bolsistas admitidos em programas de intercâmbio estudantil da UFMG deverão ser 

substituídos tão logo iniciem seu programa de estudos na instituição congênere ou, antes 

disso, a critério do coordenador 

4. A alocação inicial das bolsas será feita de modo a reservar 20% das bolsas para serem 

alocadas somente após o exame de eventuais recursos. 

5. Cada projeto poderá solicitar, no máximo, duas bolsas para discentes, justificadas pelo 

Plano de Trabalho. 

6. O valor mensal das bolsas será de R$ 360,00. 

7. As bolsas aprovadas serão pagas a partir da divulgação da seleção do bolsista até 31 de 

dezembro de 2011. 

8. O prazo máximo para entrega da documentação à Prograd, uma vez aprovados os projetos, 

será 31/05/2011. 

 

VI – DAS ATRIBUIÇÕES E DOS REQUISITOS DOS PARTICIPANTES 

VI. 1 – DO COORDENADOR 

Compete ao coordenador do projeto: 

1. Responsabilizar-se pela elaboração do projeto no modelo anexo a esse edital e 

classificar a proposta em uma das categorias previstas nos itens I e II do presente 

edital. 

2. Submeter o projeto à avaliação do Colegiado de Curso pertinente. 

3. Encaminhar o projeto à Prograd, após a manifestação prevista no item anterior. 

4. Coordenar a seleção dos bolsistas, que deverá ser precedida de Edital divulgado por 

prazo mínimo de 8 (oito) dias. 

5. Encaminhar, à Prograd, relatório das atividades do Projeto, ao final de cada ano em que  

este for apoiado com a concessão de bolsas. 

 

Compete ao professor orientador: 

1. Acompanhar e orientar os alunos participantes nas atividades planejadas. 

2. Orientar os alunos participantes na elaboração de relatórios. 

3. Avaliar o desempenho dos alunos participantes nas atividades exercidas, e participar da 

elaboração dos relatórios do Projeto. 
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4. Apoiar seus orientados para a preparação do trabalho a ser apresentado na Semana da 

Graduação. 

5. Atestar, mensalmente, a freqüência de seus orientados. 

6. Verificar o cumprimento do requisito constante do item 3, das competências do bolsista, 

da Cláusula VI.3  e, sempre que não observado, informar o fato à Prograd. 

 

 O Coordenador deve: 

1. Responsabilizar-se, firmando termo de compromisso, pela colaboração na elaboração 

do pôster, com os resultados do projeto, a ser apresentado na UFMG Conhecimento e 

Cultura - Semana da Graduação. 

2. Participar das atividades da Semana da Graduação como avaliador(a) ou palestrante, 

caso seja solicitado pela Câmara de Graduação. 

3. Responsabilizar-se, firmando termo de compromisso, pela participação na Mostra das 

Profissões, sempre que solicitado pelo Coordenador do Curso a que se vincule. 

4. Participar como relator ad hoc de projetos, caso solicitado pela Câmara de Graduação.  

5. Encaminhar, além dos relatórios, o formulário PEG 2011 com os itens 1,2,3,4,5 e 6 

preenchidos, quando se tratar de projetos iniciados em 2010 com horizonte de término 

para 2011. O relatório do Coordenador do Projeto deve ser encaminhado em modelo 

próprio (PEG 2010), disponível na página da PROGRAD.  

6. Assinar o termo de compromisso (item 15 do formulário anexo). 

 

O descumprimento dos termos de compromisso mencionados nos itens 2 e 4 poderá levar, a 

critério da Câmara de Graduação, ao cancelamento das bolsas atribuídas ao Projeto. 

 

VI. 2 – DOS ORIENTADORES 

Compete aos Orientadores do Projeto: 

1. Participar das atividades da Semana da Graduação como avaliador(a) ou palestrante, 

caso seja solicitado pela Câmara de Graduação. 

2. Responsabilizar-se, firmando termo de compromisso, pela participação na Mostra das 

Profissões, sempre que solicitado pelo Coordenador do Curso a que se vincule. 

3. Participar como relator ad hoc de projetos, caso solicitado pela Câmara de Graduação. 

4. Assinar o termo de compromisso (item 15 do formulário anexo). 
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O descumprimento do termo de compromisso mencionado no item 2 poderá levar, a critério da 

Câmara de Graduação, ao cancelamento das bolsas atribuídas ao Projeto. 

 

VI. 3  – DOS BOLSISTAS 

Compete ao bolsista: 

1. Estar regularmente matriculado na UFMG. 

2. Prestar 20 (vinte) horas semanais de efetivo trabalho no Projeto, cumprindo as 

atividades definidas por seu coordenador. 

3. Participar das atividades organizadas pela coordenação do Projeto. 

4. Apresentar relatórios parciais e relatório final das atividades por ele desenvolvidas 

para apreciação do coordenador, que serão anexados ao relatório final do Projeto. 

5. Participar integralmente das atividades da Semana da Graduação, na qual deverá 

apresentar pôster. 

 

É vedado aos bolsistas: 

1. Receber qualquer outro tipo de bolsa acadêmica, exceto apoio concedido pela FUMP 

que não implique  qualquer tipo de prestação de serviço. 

2. Ministrar aulas. 

3. Realizar qualquer atividade não vinculada ao Projeto apoiado com a bolsa. 

4. Realizar atividades em horários incompatíveis com o seu horário de aula. 

 

VII - DOS PRAZOS 

1. Data limite para apresentação dos projetos: dia 25 de fevereiro de 2011, encaminhado 

eletrônicamente para (bolsas@prograd.ufmg.br), até às 23:59 horas. 

2. Julgamento das propostas e divulgação dos resultados ocorrerão até 30 de março de 

2011. 

 

Projetos aprovados pelo Coordenador do Colegiado ad referendum do Plenário, deverão 

comprovar o referendum  como condição para implementação da bolsa. 

 

VIII – DO JULGAMENTO 

Os projetos serão analisados pela Câmara de Graduação da UFMG, que fará o julgamento dos 

mesmos e emitirá o respectivo parecer consubstanciado. A Câmara de Graduação poderá 

contar com a participação de membros ad hoc para auxiliar no julgamento. 
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A Pró-Reitoria de Graduação se reserva o direito de divulgar, em data antecipada, o resultado 

do julgamento dos relatórios de projetos de renovação (iniciados em 2010 com horizonte de 

duração de dois anos). 

 

IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. Não serão aceitos projetos protocolados fora de prazo ou que não comprovem sua 

aprovação por Colegiado de Curso. 

2. Projetos que contenham experimentação humana ou animal devem incorporar à 

documentação a comprovação de sua aprovação pelo Comitê de Ética  respectivo ou 

Protocolo de submissão. 

3. É vedada a participação de professores, como coordenadores, em mais de um projeto 

PEG simultaneamente. Nesses casos, todos os projetos envolvidos serão 

desclassificados. 

4. Não serão considerados como projetos de renovação, aqueles que não cumprirem o 

disposto no item 6, dos deveres do Coordenador, constante do artigo VI.1 deste Edital. 

5. Casos omissos serão julgados e deliberados pela Câmara de Graduação. 

6. Não serão aceitos projetos sem assinatura do termo de compromisso (item 15 do 

formulário anexo). 

Belo Horizonte, 07   de dezembro de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edital aprovado pela Câmara de Graduação, em reunião 

realizada em 07 de dezembro de 2010 

 

 

Profa. Antonia Vitória Soares Aranha 

Pró-Reitora de Graduação 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

PROGRAMA ESPECIAL DE GRADUAÇÃO – PEG2011 
1) Título do Projeto: (4 linhas) 

 

 

 

 

 

2)  Solicitação:         Nova                      Renovação 

 

 

3)  Tipo de Projeto:  

 

  

 

 

4) Coordenador / 1º Orientador:   

Nome:  

Telefone:  

E-mail:  

Unidade:  

Depto:  

Titulação:  

 

5) 2º  Orientador, quando houver: 

Nome:  

Telefone:  

E-mail:  

Unidade:  

Depto:  

Titulação:  

 

6) Número de bolsas solicitadas:                      uma                 duas                

 

7) Justificativas/fundamentação para o projeto: (25 linhas em arial 12) 

 

 

8) Objetivos Gerais e Específicos: (12 Linhas) 

 

 

9) Atividades, metodologia e diretrizes operacionais do projeto: (25 linhas) 

 

 

10) Impactos no Ensino de Graduação (25 Linhas) 

 

 

11) Plano de trabalho dos bolsistas discriminado por semestre (atividades comuns e individuais): (25 linhas) 

 

 

12) Cronograma do Projeto: (15 linhas) 

 

 

 

 

 
Novas Metodologias de 

Ensino 
 

Produção de Material Didático 

 
Estudos visando Atualização 

Curricular 
 

Estudos Temáticos voltados para o 

Ensino de Graduação 
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13) Forma de acompanhamento e avaliação dos bolsistas: (15 linhas) 

 

 

 

 

Aprovação: (esta página deverá ser entregue no setor de bolsas da Prograd em papel com as devidas assinaturas até 

às 17 horas do dia 18/03/2011) 

 

Pelo Colegiado de Graduação em  ___/___/_____ 

 

Ad-referendum do Colegiado em  ___/___/_____ 

 

________________________________________ 

Carimbo e assinatura do coordenador do Colegiado 

 

 

 

 

__________________________, ___/___/_____. 

  local data 

 

_________________________________________________ 

Coordenador do Projeto 

 

 

 
  Termo de Compromisso  

 

O coordenador do projeto, bem como os orientadores, se comprometem, caso o projeto seja aprovado pela Câmara 

de Graduação, a participarem das atividades da Semana da Graduação como avaliador(a) ou palestrante, caso sejam 

solicitados pela Câmara de Graduação. Comprometem-se, ainda, com a participação nas atividades da Mostra das 

Profissões, sempre que solicitados pelo coordenador do curso a que se vinculem.  

 

 

____________________________      ____________________________ 

Coordenador do projeto                 Assinatura 
 


