
PASSO A PASSO PRIMEIRO CADASTRO (SECRETÁRIO, COORDENADOR, ORIENTADOR E
ALUNO) NO SISTEMA DE FOMENTO DA PROGRAD

1. ACESSAR O LINK: https://aplicativos.ufmg.br/prograd/fomento/ 

O link está disponível na página da Prograd (www.ufmg.br/prograd), no canto superior à direita. 
Deve ser acessado pelo navegador Mozilla.

2. Colocar usuário e senha da Minha UFMG.
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3. Preencher os campos e salvar.

ATENÇÃO: 
1. O(A)  secretário(a) após se cadastrar,  somente terá acesso ao sistema quando a Prograd o
vincular  ao  Órgão Acadêmico.  Assim que o secretário  se  cadastrar,  favor  enviar  e-mail  para
bolsas@prograd.ufmg.br informando o nome completo e o Órgão onde atua, para que o Setor
de bolsas faça sua vinculação. Sempre que houver mudança de secretário, a Prograd deverá ser
informada para fazer a substituição.
2. O(A) Coordenador(a) após se cadastrar somente terá acesso ao sistema quando o secretário o
vincular ao Programa de Bolsa e ao Órgão Acadêmico, onde atua. Sempre que houver mudança
de Coordenador, o secretário deverá ser informado, imediatamente, para fazer a substituição.
3. O(A) Orientador(a) após se cadastrar, somente terá acesso ao sistema quando for vinculado a
um aluno. Esse procedimento é realizado pelo secretário ou coordenador. Sempre que houver
mudança de Orientador, o secretário e/ou coordenador deverão ser informados, imediatamente,
para fazer a substituição.
4. O(A) Aluno(a) após ter sido renovado ou selecionado em um novo edital será cadastrado no
sistema pelo  secretário  e/ou  coordenador.  Feito  isso,  também é  necessário  que  o  aluno  se
cadastre no sistema, conforme o passo a passo acima e insira seus dados bancários e aceite as
Normas e Procedimentos de Bolsas.

Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 – Prédio Anexo à Reitoria – 2º andar – sala 03
Pampulha – 31270-901 – Belo Horizonte – MG

(31)3409-4058 / 6453 / 3850 / 6449 – bolsas@prograd.ufmg.br

mailto:bolsas@prograd.ufmg.br
mailto:bolsas@prograd.ufmg.br

