
ATENÇÃO: 
 

Segundo as Diretrizes Gerais para Bolsas da Prograd: 
 
“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.” 
 



ONDE O(A) ALUNO(A) ENCONTRA A INFORMAÇÃO SOBRE O RENDIMENTO 
SEMESTRAL GLOBAL (RSG)? 

 
Caso o Órgão Acadêmico/Departamento responsável pela bolsa não faça 
exigência do Histórico Escolar no ato da inscrição para o Processo Seletivo, 
pedir o(a) aluno(a) para obter a informação conforme o passo-a-passo a seguir: 
 



www.minha.ufmg.br > aba UFMG > campo Sistemas > Siga UFMG: acesso para alunos da 
Graduação 



Siga UFMG: acesso para alunos da Graduação > Minhas Matrículas 



Minhas Matrículas > Meu Extrato de Integralização Curricular 



Meu Extrato de Integralização Curricular > Imprimir a última página, que informa o RSG e 
Ocorrências Acadêmicas. Não é necessário imprimir todo o Extrato Curricular, pois a matrícula e o 
nome completo do(a) aluno(a) já se encontram no pé da página. Este documento não deverá ser 
enviado para o Setor de Bolsas da Prograd, pois o Termo de Concessão de Bolsa (TCB) já possui o 
campo RSG para preenchimento.  
 

Vale lembrar que os 
alunos que fizeram 
trancamento total de 
matrícula no semestre 
anterior, não poderão se 
candidatar à bolsa ou 
assumir ou renovar 
contrato.  

A informação sobre 
trancamento se 
encontra em 
Ocorrências 
Acadêmicas . 



Para àqueles formulários de TCBs confeccionados antes do envio do formulário com o 
campo RSG, favor compilar os RSGs de todos os bolsistas e nos enviar a informação 
compilada por e-mail (nome completo de cada bolsista e o último RSG já divulgado 
pelo DRCA), no próprio corpo de e-mail. 

 
PMG: bolsaspmg@prograd.ufmg.br 
PRONOTURNO: bolsas@prograd.ufmg.br 



O RSG informado no Resultado de Seleção deve ser o mesmo que constará no Termo de Concessão de 
Bolsa do(a) aluno(a). O RSG a ser preenchido é o último já divulgado pelo DRCA. 


