
Normas e Procedimentos dos Programas de Bolsas – Coordenador/Tutor e Orientador

1. COMPETE AO COORDENADOR/TUTOR

1.1 Elaborar, em parceria com a equipe, o plano de trabalho a ser desenvolvido pelo estudante.

1.2 Gerenciar a seleção de bolsistas e voluntários.

1.3 Acompanhar o cumprimento das atividades previstas no Projeto.

1.4 Gerenciar as rotinas administrativas dos Programas de Bolsas, quando essa função não puder
ser exercida pelo órgão acadêmico responsável.

1.5  Relatar  imediatamente  ao  órgão  acadêmico  responsável  o  desligamento  de  estudante  por
conclusão de curso ou outro motivo.

1.6 Exercer, quando convocado, funções nas atividades da Semana da Graduação, na Mostra Sua
UFMG e em outros eventos promovidos pela Pró-Reitoria de Graduação.

1.7 Preencher o formulário do Relatório Final das atividades no Sistema de Fomento, no período de
1º de novembro a 31 dezembro do ano corrente. 

2. COMPETE AO ORIENTADOR 

2.1 Elaborar, em parceria com a equipe, o plano de trabalho a ser desenvolvido pelo estudante.

2.2 Subsidiar o coordenador/tutor do projeto com informações sobre o andamento e resultado das
atividades sob sua responsabilidade. 

2.3 Acompanhar a trajetória acadêmica do estudante zelando para que as atividades do projeto não
interfiram negativamente em seu desempenho acadêmico.

2.4 Participar da seleção de bolsistas e voluntários.

2.5  Relatar  imediatamente  ao  órgão  acadêmico  responsável  o  desligamento  do  estudante  por
conclusão do curso ou outro motivo.

2.6 Apurar e lançar a frequência mensal de acordo com o Calendário Anual disponível na página da
Prograd.

2.7 Exercer, quando convocado, funções nas atividades da Semana da Graduação, na Mostra Sua
UFMG e em outros eventos promovidos pela Pró-Reitoria de Graduação.

2.8 Preencher os formulários dos Relatórios Finais dos estudantes a ele vinculados, no Sistema de
Fomento, após o desligamento do estudante, no prazo máximo de 31 de dezembro. 

Importante: As Normas e Procedimentos Gerais de Bolsas da Prograd está disponível na íntegra em
https://www.ufmg.br/prograd/arquivos/bolsas/NormasProcGeraisBolsasFomento.pdf


