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Assunto: diretrizes gerais para bolsas da Prograd. 

 
 
 

Belo Horizonte, 08 de janeiro de 2016 
 

 
 

Prezados(as) Professores(as), 
 
 
A partir de 2016 a Pró-Reitoria de Graduação passará a adotar um conjunto de 

diretrizes gerais para todos seus programas de bolsas para graduação (no momento PMG, 
Pronoturno, Imersão à Docência e bolsas para Mobilidade) e de complementações de bolsas 
de pós-graduação (PIFD). Essas regras gerais complementam aquelas já aprovadas para 
modalidades específicas. 

No decorrer de 2016 será estudada a construção de um Regimento Geral para bolsas 
da Prograd, com maior detalhamento de cada procedimento. Com esse intuito a Prograd se 
coloca a disposição para receber sugestões enviadas pela comunidade universitária. 

 

RSG MÍNIMO PARA CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DE BOLSAS 

Será obrigatório que os alunos de graduação contemplados com bolsas da Prograd 
mantenham um Rendimento Semestral Global igual ou superior a 2. Fica estabelecido que: 

a) Em todos os editais de seleção de bolsistas para programas da Prograd deverá constar a 
obrigatoriedade de RSG igual ou superior a 2 no último semestre para o qual a informação já 
tenha sido disponibilizada pelo DRCA. Essa regra não valerá para alunos que ainda não 
tenham qualquer RSG semestral lançado em seus históricos escolares devido à entrada 
recente na UFMG. 

b) Alunos que tenham feito trancamento total de matrícula no semestre anterior não poderão 
assumir ou manter bolsa da Prograd. 

c) Alunos que tenham feito trancamento total de matrícula no semestre em curso deverão ter 
sua bolsa imediatamente cancelada. 

d) Para manter sua bolsa o aluno deverá obter RSG mínimo de 2. Os alunos que obtiverem RSG 
inferior a 2 enquanto estiverem vinculados a algum programa terão suas bolsas canceladas 
pelo Setor de Bolsas ou não obterão renovação para o ano seguinte. 

 

PAGAMENTOS RETROATIVOS 

O Termo de Concessão (contrato) para bolsas de graduação ou para 
complementações de bolsas de pós-graduação deverá, obrigatoriamente, ser entregue no 



 

 

Setor de Bolsas até no máximo 30 dias após o início de sua vigência. Caso essa diretriz não 
oseja observada, o período máximo contemplado por pagamentos retroativos será de 30 
dias. Não serão permitidos pagamentos retroativos a meses de um ano já encerrado. 

 

ALUNOS COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU ESTÁGIO 

As bolsas e complementações de bolsas da Prograd não geram vínculo empregatício. 
Os alunos beneficiados poderão manter emprego ou realizar estágio (obrigatório ou não 
obrigatório), desde que tenham disponibilidade para desempenhar as atividades previstas 
no programa de bolsas ou complementações, bem como suas atividades acadêmicas 
curriculares. 

 

ACÚMULO DE BOLSAS 

Será proibido o acúmulo de bolsas acadêmicas em nível de graduação, exceto 
aquelas vinculadas à assistência estudantil concedida pela FUMP. Será proibido o 
recebimento de bolsas da Prograd por alunos que recebam qualquer bolsa para intercâmbio 
nacional ou internacional, assim como por alunos que recebam bolsa de estágio paga pela 
UFMG. Em caso de descumprimento dessa diretriz, o aluno bolsista deverá devolver as 
mensalidades recebidas indevidamente e poderá ser sujeito a processo administrativo. 

 

DOCUMENTOS PARA COMUNICAÇÃO DA SELEÇÃO 

O órgão acadêmico responsável pela seleção de alunos para recebimento de bolsas 
de graduação ou complementações de bolsa de pós-graduação deverá encaminhar ao Setor 
de Bolsas o resultado do exame de seleção em 1 (uma) via original contendo os nomes e 
notas de todos os candidatos inscritos e, caso ocorra, ofício informando a desistência de 
candidatos selecionados para vagas. O resultado do exame de seleção deverá ser assinado 
por todos os membros da Banca Examinadora e pelo chefe ou coordenador do órgão 
acadêmico responsável (carimbo e assinatura). Juntamente com o resultado do exame de 
seleção, deverão ser enviados os Termos de Concessão de Bolsa em 3 (três) vias originais 
para cada aluno selecionado e 1 (uma) cópia do Edital de seleção. 

 

COMUNICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE MATRÍCULA 

O desligamento, conclusão de curso, trancamento total de matrícula ou qualquer 
outra situação em que o aluno bolsista de graduação ou recebedor de complementação de 
bolsa de pós-graduação deixe de estar regularmente matriculado na UFMG deverão ser 
imediatamente comunicados ao Setor de Bolsas através do endereço eletrônico 
bolsasfrequencia@prograd.ufmg.br, informando a data (dia/mês/ano) em que o 
desligamento ocorreu. A omissão ou atraso na comunicação do desligamento implicará na 
suspensão ou cancelamento das cotas e no ressarcimento à UFMG das mensalidades pagas 
indevidamente por esse motivo. 

 



 

 

 

DECLARAÇÕES DE ATIVIDADES 

A expedição de Declarações de Atividades para estudantes que tenham participado 
de qualquer programa de bolsas ou de complementação de bolsas, seja como bolsistas ou 
voluntários, deverá ficar a cargo do órgão acadêmico responsável pela implementação da 
bolsa. Por esse motivo os órgãos deverão manter registro de todos os alunos participantes. 
As Declarações deverão informar as atividades desenvolvidas e o período de vinculação. 

 

PARTICIPAÇÃO NA SEMANA DA GRADUAÇÃO 

Todos os projetos participantes de programas de bolsas para graduação ou de 
complementações de bolsas para pós-graduação promovidos pela Prograd deverão 
participar da Semana da Graduação, com apresentação de trabalho. Também poderá ser 
requisitada a participação de coordenadores e orientadores de projetos como avaliadores 
ou palestrantes na Semana da Graduação, na Mostra das Profissões ou em outros eventos 
promovidos pela Pró-Reitoria de Graduação. 

 

MUDANÇA DE COORDENADORES OU TUTORES 

Toda mudança de coordenação ou tutoria dos programas deve ser imediatamente 
comunicada ao Setor de bolsas, informando telefones e endereços eletrônicos de contato do 
novo coordenador ou tutor.    

 

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos complementares. 

 

Atenciosamente, 

 
 

  
Prof. Carlos Henrique Costa Moreira 

Diretor de Mobilidade, Estágios e Bolsas da PROGRAD/UFMG 
 




