
INFORME GERAL DOS PROGRAMAS DE BOLSAS DA PROGRAD – 2019

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD

Este  informe  contém  orientações  básicas  para  a  rotina  das  bolsas.   As  informações  na  íntegra

encontram-se disponíveis nas Normas e Procedimentos Gerais de Bolsas, na página da Prograd, no

link:  https://www2.ufmg.br/prograd/prograd/Pro-Reitoria-de-Graduacao/Formularios/Programa-de-Bolsas-

da-Graduacao  .   Está disponível também na página o Calendário Anual de Bolsas e os passo a passos dos

procedimentos, que deverão ser consultados habitualmente. 

O Sistema de Fomento da Prograd encontra-se em seu segundo ano de implementação e, sempre

que  necessário,  são  realizados  ajustes  e  atualizações  para  melhor  funcionamento.  Diante  disso,

contamos com a colaboração dos usuários para darmos continuidade ao aperfeiçoamento do Sistema

de Fomento para que esse aperfeiçoamento  ocorra sem transtorno e tenhamos um sistema eficiente

e confiável. Nesse sentido, solicitamos que as informações incluídas no Sistema de Fomento (nomes

de  orientadores,  coordenadores,  contatos  de  e-mails/telefones,  e  dados  de  estudantes)  sejam

condizentes com a realidade, pois o sistema é um instrumento de controle e gerenciamento das

bolsas da graduação e servirá de fonte de informações para estatística e histórico de informações na

UFMG.

O  gerenciamento  das  bolsas  no  Sistema  de  Fomento  é  atribuição  dos  órgãos  acadêmicos,

representados  pelo  coordenador  do  Programa  de  Bolsas  e  pelo  secretário,  responsáveis  pelo

acompanhamento da rotina das bolsas.

USUÁRIOS DO SISTEMA 

Secretários – Coordenadores – Orientadores e Membros da Comissão: é necessário acessar o sistema

e preencher o perfil do usuário. Só após esse preenchimento é que as funções acima são atribuídas

pelo órgão. No caso de usuários recém-contratados e recém-empossados, pela Universidade, que

não possuem acesso ao  “Minha UFMG”,  não é possível  acesso  ao  sistema,  sendo impedidos  de

exercer funções até que a situação seja resolvida.

IMPLEMENTAÇÃO DE BOLSA E CADASTRO DE ESTUDANTES 

O prazo limite para implementação das cotas de bolsas será até 20 de maio, conforme Calendário

Anual de Bolsas. Após essa data, as cotas ociosas serão recolhidas pela Prograd e realocadas, de

acordo com as demandas da Pró-Reitoria.

Entende-se como cota ociosa, a cota que não foi ocupada durante o período estabelecido. As vagas

ociosas oriundas de desligamentos dos estudantes deverão ser preenchidas imediatamente. 
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Serão considerados para pagamento integral, os cadastros realizados no sistema até o dia 05 de cada

mês. Após essa data, o pagamento será proporcional aos dias trabalhados. 

O Prazo final para cadastro de estudantes no Sistema de Fomento da Prograd será até o dia 20 de

novembro, conforme Calendário Anual de Bolsas.

RENOVAÇÃO

Em caso de renovação, fica dispensado o processo seletivo, porém, a renovação será condicionada à

entrega do Relatório Final das atividades do(a) estudante. Os contratos com estudantes bolsistas e

voluntários poderão ser renovados somente por 01 vez.

As cotas fracionadas em 2018 somente poderão ser renovadas de acordo com o fracionamento do

ano anterior. Caso contrário, novo Edital na modalidade 48 horas deverá ser aberto.

EDITAL

A abertura do edital, bem como todo o processo seletivo, só poderão ocorrer no âmbito do Sistema

de Fomento da Prograd, durante o período letivo estabelecido pelo Calendário Acadêmico da UFMG.

O Processo de Seleção (Edital e Resultado de Seleção) deverá ser assinado, carimbado e arquivado no

órgão responsável pela bolsa.

O edital deverá prever a possibilidade de apresentação de recurso em um prazo de 10 dias corridos

após a divulgação do resultado final. No sistema de Fomento, só será possível cadastrar o estudante

após o prazo acima, contados a partir da data de divulgação do resultado de seleção. 

O órgão acadêmico responsável poderá ofertar vagas de atividades voluntárias dentro dos Programas

de Bolsas disponibilizados pela Prograd.

As  informações  fornecidas  nos  editais  e  o  gerenciamento  do  processo  seletivo  são  de

responsabilidade do órgão responsável pela bolsa. Contudo, irregularidades encontradas nos editais,

mesmo  após  o  encerramento  do  processo  seletivo,  poderão  ser  motivos  de  cancelamento  ou

desativação das bolsas já implementadas. 

O estudante voluntário estará sujeito às normas válidas para o Programa para o qual foi selecionado.

O gerenciamento da atividade voluntária ocorrerá,  obrigatoriamente,  no Sistema de Fomento da

Prograd.

FREQUÊNCIA E PAGAMENTO

O Orientador  é  o  responsável  pela  apuração  da  frequência  mensal  dos  bolsistas  no  Sistema de

Fomento  da  Prograd.   O  lançamento  da  frequência  quando  efetuado  pelo  Secretário  ou

Coordenador / Tutor, deverá ser realizado mediante respaldo do Professor Orientador. A frequência
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deve ser lançada no Sistema, conforme Calendário, lembrando que no último dia, o horário será até

às 16 horas  .   A Prograd terá até o dia 15 do mês subsequente para efetuar o pagamento das bolsas. 

DESLIGAMENTO

A omissão ou atraso no lançamento do desligamento do estudante bolsista, no Sistema de  Fomento,

implicará  na  suspensão  ou  cancelamento  da  cota  correspondente  e  no  ressarcimento,  pelo

estudante, à UFMG, das mensalidades pagas indevidamente.

RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADES 

É  de  responsabilidade  do  órgão  acadêmico  gerenciar,  no  Sistema  de  Fomento,  a  entrega  dos

Relatórios  Finais  das  atividades  dos  coordenadores,  orientadores  e  estudantes  vinculados  aos

Programas de Bolsas. Os Relatórios Finais de Atividades (Coordenador/Tutor, Orientador, Estudante)

deverão ser preenchidos no Sistema de Fomento, entre os dias 1º de novembro a 31 de dezembro,

do ano vigente.

Em caso de desligamento do estudante, o relatório deverá ser preenchido no Sistema de Fomento

em  até  30  dias,  exceto  o  ocorrido  no  mês  de  dezembro.  Nesse  caso,  o  relatório  deverá  ser

preenchido entre os dias 1º de novembro a 31 de dezembro, do ano vigente.

A omissão ou atraso na submissão dos relatórios, no Sistema de Fomento, poderá implicar, para o

projeto, suspensão ou cancelamento das cotas de bolsas. Para coordenador, orientador e estudante,

a indisponibilidade da declaração da participação no programa de bolsas.

DECLARAÇÃO

O coordenador,  o orientador  e o estudante poderão gerar  suas  declarações  de participação nos

Programas de Bolsas no Sistema de Fomento, exceto para os anos anteriores a 2017, que deverão ser

solicitado no órgão responsável pela bolsa. A emissão da declaração, no Sistema de Fomento, será

possível para o estudante na conclusão do contrato ou no desligamento do programa. Caso contrário,

o órgão responsável deverá fornecer a declaração.

Membros  da  Comissão  de  Seleção  de  Bolsistas  e  Voluntários,  também  terão  a  declaração

disponibilizada no Sistema.

Para fins de declaração, são necessários os seguintes requisitos:

a) Cadastro completo no Sistema de Fomento.

b) Entrega do relatório final. 

 Belo Horizonte, 07 de agosto de 2019.
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