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1. Este caderno de provas contém um total de 20 (vinte) questões subjetivas, sendo todas sobre as Normas 

e Procedimentos de Bolsas da Prograd em 07 páginas numeradas. 

2. Esta prova terá, no máximo, duas horas de duração, incluindo o tempo destinado à transcrição de suas 

respostas no gabarito. 

3. O gabarito não conter rasuras. 

4. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para sua folha de respostas, usando caneta 

esferográfica azul ou preta.   

5. Este caderno deverá ser devolvido ao aplicador, juntamente com sua folha de respostas. 

6. Após o término da prova, serão disponibilizados, no primeiro dia útil subsequente à prova, no site: 

www.ufmg.br/prograd, o caderno de prova e o gabarito oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

   Cargo: Estagiário para o Setor de Bolsas da Prograd 

    Caderno         01 

http://www.ufmg.br/prograd
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As questões de 1 a 20 referem-se às Normas e Procedimentos Gerais de Bolsas da Pró-Reitoria de Graduação 
(Prograd) 
 
QUESTÃO 01  
Marque a alternativa correta: 
AS Normas e Procedimentos Gerais de Bolsas da Graduação se referem a:  
 
A) Questões relacionadas à totalidade da vida acadêmica do aluno.  
B) Questões relacionadas aos procedimentos Gerais de bolsas da Proex. 
C) Questões relacionadas aos procedimentos Gerais de bolsas da Proex e PRPq. 
D) As questões relacionadas aos procedimentos Gerais de bolsas da Prograd. 
 
QUESTÃO 02  
Considerando os Programas de bolsas da Prograd, são requisitos e compromissos do aluno bolsista e voluntário, 
exceto:  
 
A) Comunicar, no prazo de até 30 dias, o não recebimento da bolsa, tendo como referência a data em que o 
pagamento deveria ter ocorrido. 

B) Possuir, para recebimento de bolsa, conta corrente pessoal, podendo ser conta poupança. Não será permitida 
conta conjunta com terceiros. 

C) Alunos de outras universidades vinculados à UFMG por meio de Programa de Intercâmbio, não poderão participar 
dos Programas de Bolsas da Prograd.  

D) Apresentar Rendimento Semestral Global igual ou superior a 2. 

 
QUESTÃO 03  
Em relação ao Rendimento Semestral Global – RSG,  o aluno para ser bolsista de um dos Programas de Bolsas 
ofertados pela Prograd, necessita de  um RSG igual ou superior a 2:  
 
A) Somente no momento da seleção. 
B) Somente no momento em que  assumir a bolsa. 
C) Durante todo o período de vigência da bolsa. 
D) Somente no momento da  seleção e quando assumir a bolsa. 
 
QUESTÃO 04  
No que tange à participação dos bolsistas em eventos acadêmicos por solicitação da Prograd, todas as assertivas 
abaixo estão corretas, exceto:  
 
A) O bolsista deve participar da Semana do Conhecimento. 
B) O bolsista deve participar da Mostra de Profissões.  
C) Compete exclusivamente à Prograd fazer a solicitação para que o estudante participe de atividades acadêmicas. 
D) A justificativa para o não pagamento de bolsa no caso de não participação nas atividades acadêmicas, quando 
solicitado, será feita no Sistema de Fomento. 
 
QUESTÃO 05  
Ao aluno contemplado com bolsas dos programas oferecidos pela Prograd é permitido, exceto:  
 
A) Ser voluntário em outros projetos acadêmicos.  
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B) Participar como estagiário do Programa de Formação Complementar ofertado pela FUMP. 
C) Participar de estágio extracurricular.  
D) Possuir vínculo empregatício.  
 
QUESTÃO 06  
Entre as opções abaixo assinale aquela em que todos os Programas são ofertados pela Prograd:  
 
A) Pronoturno – Monitoria da Graduação – FAPEMIG. 
B) Monitoria da Graduação – Pronoturno - Monitoria de Apoio ao NDE. 
C) Imersão à Docência – FAPEMIG – Monitoria da Graduação. 
D) Pronoturno – Monitoria da Graduação – Imersão à Docência. 
 
QUESTÃO 07  
Entre as opções abaixo assinale aquela incorreta em relação aos afastamentos temporários do aluno bolsista:  

A) Em caso de afastamento devido a razões médicas com duração superior a 30 dias, a bolsa do aluno será 
cancelada.  

B) Ao órgão acadêmico responsável pela bolsa será permitido conceder ao aluno bolsista períodos de afastamento 
temporário não remunerados, limitados a 60 dias por ano.  

C) No caso de afastamento para mobilidade acadêmica nacional ou internacional, o aluno, se bolsista, terá suspenso 
seu vínculo com o programa, sendo garantida a sua reintegração ao mesmo quando retornar da mobilidade.  

D) O(A) aluno bolsista não poderá se afastar de suas atividades regulares, previstas no Projeto vinculado ao 
Programa de Bolsa, durante o semestre letivo, exceto por razões médicas comprovadas.  

QUESTÃO 08   
Identifique entre as assertivas abaixo quais atividades são vedadas aos  alunos  de graduação que participam dos 
projetos vinculados aos Programas de Bolsas de Monitoria de Graduação: 
 
I)  Ministrar aulas sem a presença do professor  responsável pela turma.  

2) Assumir a responsabilidade da avaliação dos alunos  de uma disciplina. 

3) Realizar atividades do plano de trabalho do Programa de Monitoria que sejam incompatíveis com os 
compromissos assumidos com o próprio curso de graduação.  

4) Realizar coleta de dados que não tenham por objetivo o desenvolvimento de atividades diretamente vinculadas 
ao Projeto de Monitoria. 

5) Realizar atividades que não guardem relação com o plano de trabalho definido no projeto submetido ao Programa 
de Bolsas. 

6) Ser responsável pelo envio da própria frequência ao órgão acadêmico proponente do projeto ao qual está 
vinculado. 

Em relação às opções abaixo, assinale aquela que responde ao enunciado da questão:  

A) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
B) 1 - 2 - 3 -5 
C) 1 -  2 - 3 - 4 - 6 
D) 1 - 3 - 4 - 5 - 6 
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QUESTÃO 09  
Entre os itens abaixo assinale aquele que não é considerado para o cancelamento de bolsas oferecidas pelos 
Programas de Bolsas da Prograd:  

A) Insuficiência de desempenho ou  de frequência. 

B) Obtenção de outra bolsa acadêmica na UFMG.  

C) Trancamento total de matrícula ou afastamento para intercâmbio. 

D) Afastamento temporário não remunerado, inferior a 15 dias. 

 
QUESTÃO 10  
Em relação ao Relatório Final dos projetos vinculados aos Programas de Bolsas da Prograd: 
Marque (V) para as assertivas Verdadeiras e (F) para as Falsas e escolha entre as opções aquela que está correta: 
 
(  )Os Relatórios Finais de Atividades (Coordenador/Tutor, Orientador, Estudante) deverão ser preenchidos no 
Sistema de Fomento, no máximo, até o dia 31 de dezembro do ano corrente.  

(  )Em caso de desligamento do aluno , 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 a 31 de 
dezembro. 

( )A omissão ou atraso na submissão dos relatórios, no Sistema de Fomento, poderá implicar, para o projeto, 
suspensão ou cancelamento das cotas de bolsas.  

( )A omissão ou atraso na submissão dos relatórios, no Sistema de Fomento, poderá implicar, para o aluno,  a 
indisponibilidade da declaração da participação no programa de bolsas e a não renovação da bolsa. 

 
Resposta:  
A) V, V, F, V 
B) F, V, V, F 
C) V, V, V, V 
D) F, V, F, V 

QUESTÃO 11  
Marque a alternativa incorreta:  
 
Em relação às bolsas pagas pela Prograd é incorreto afirmar que:  
 
A) A carga horária do Programa Pronoturno é de 20 horas semanais, totalizando 80 horas mensais, com bolsa de R$ 
400,00 mensais. 
B) A carga horária do Programa de Monitoria é de 12 horas semanais, totalizando 48 horas mensais, com bolsa de R$ 
800,00 mensais ou 06 horas semanais, totalizando 24 horas mensais, com bolsa de 400,00 reais. 
C) A carga horária Programa de Imersão à Docência é de 25 horas semanais, totalizando 100 horas mensais, com 
bolsa de R$ 500,00 mensais. 

D) As bolsas possuem carga horária e valor único independente do Programa de Bolsa.  
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QUESTÃO 12  
Em relação aos estudantes voluntários, participantes dos Programas de Bolsas da Prograd, marque a alternativa 
incorreta:  

A) O órgão acadêmico responsável pelo projeto poderá ofertar vagas de atividades voluntárias dentro dos 
Programas de Bolsas disponibilizados pela Prograd. 

B) O aluno voluntário estará sujeito às normas válidas para o Programa para o qual foi selecionado.  

C) O aluno voluntário  não terá direito ao recebimento da Declaração de Exercício. 

D) O gerenciamento da atividade voluntária ocorrerá, obrigatoriamente, no Sistema de Fomento da Prograd.  
 
 
QUESTÃO 13  
Em relação ao acúmulo de bolsas e recebimento de recurso financeiro indevido, assinale a alternativa incorreta:  
 
A) É proibido o acúmulo de bolsas acadêmicas em nível de graduação ou acúmulo dessas bolsas com a modalidade 
de estágio pagas pela UFMG. Essa regra não se aplica às bolsas vinculadas à assistência estudantil concedidas pela 
FUMP. 

B) O aluno que receber equivocadamente ou indevidamente qualquer valor de bolsa deverá procurar o órgão 
acadêmico responsável pela bolsa, e providenciar o ressarcimento imediato dos valores recebidos. 

C) Em caso de recebimento indevido de bolsa, se não ocorrer a devolução, o aluno estará sujeito a processo 
administrativo, no qual serão adotados procedimentos com vistas à cobrança administrativa ou judicial. 

D) É permitido ao aluno ser contemplado com bolsas nas Pró-Reitorias de Pesquisa, de Extensão e Graduação 
concomitantemente.  

QUESTÃO 14  
O dia limite em cada mês  para o aluno registrar  o “Aceite” da Bolsa no Sistema de Fomento da Prograd é:  

A) dia 25  
B) dia 30  
C) dia 20  
D) dia 15 
 
QUESTÃO 15 
Marque a alternativa correta: 
As Normas e Procedimentos Gerais de Bolsas da Prograd são aplicadas:  
 
A) Somente aos alunos  da pós-graduação, que participam dos programas de bolsas da Prograd. 
B) Somente aos alunos  bolsistas da graduação, que participam dos programas de bolsas da Prograd. 
C) Somente aos alunos  voluntários da graduação, que participam dos programas de bolsas da Prograd. 
D) Aos estudantes bolsistas e voluntários da graduação e da pós-graduação, que participam dos programas de bolsas 
da Prograd. 

 
QUESTÃO 16  
No processo de seleção de alunos bolsistas e voluntários o período de divulgação do Edital será de:  
A) No máximo 8 dias corridos. 
B) Exatamente 8 dias uteis. 
C) No mínimo 8 dias corridos. 
D) 15 dias corridos. 
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QUESTÃO 17 
Em relação ao período de validade dos editais de seleção de alunos para participar dos Programas de Bolsas da 
Prograd, registre a opção correta:   
 

A) Até 6 (seis) meses, sem prorrogação, contados a partir da data da divulgação do resultado da seleção.  

B) Até 9  (nove) meses, com prorrogação, contados a partir da data da divulgação do resultado da seleção.  

C) Até 12 (doze) meses, com prorrogação, contados a partir da data da divulgação do resultado da seleção. 

D) Cada órgão responsável pela publicação do edital e seleção dos bolsistas tem liberdade para definir o período de 
validade do edital. 

QUESTÃO 18  
Quanto à composição da comissão responsável pela seleção de alunos para os Programas de Bolsas da Prograd é 
correto afirmar:   
 
A) Composta de, no mínimo, 3 (três) professores designados pela chefia ou coordenação  do órgão acadêmico 
responsável pelo projeto que recebeu as bolsas. 

B) Composta de, no máximo, 3 (três) professores designados pelo chefe ou coordenador do órgão acadêmico 
responsável pelo projeto que recebeu as bolsas. 

C) O número de professores componentes da comissão vai depender do número de alunos candidatos.  

D) A chefia ou coordenação do órgão acadêmico responsável pelo projeto tem total liberdade na definição do 
número de professores participantes da comissão de seleção.  

 
QUESTÃO 19  
Em relação à data de pagamento das bolsas pela Prograd, ela deve acontecer até:  

A) o dia 15 do mês subsequente. 

B) o dia 05 do mês subsequente.  

C) o dia 10 do mês subsequente. 

D) o 5º dia útil do mês subsequente. 

 
QUESTÃO 20  
Entre as assertivas abaixo indique aquela que está incorreta quanto às competências dos órgãos acadêmicos 
responsáveis pela oferta dos projetos com bolsas da Prograd:  
 
A) Designar um coordenador e os professores orientadores do projeto, pertencentes ao corpo  docente da UFMG na 
ativa ou aposentado.  

B) Disponibilizar a infraestrutura necessária, incluindo espaço físico adequado, para o desenvolvimento das 
atividades do projeto vinculado ao Programa de Bolsas. 

C)Selecionar os estudantes participantes ou voluntários, por meio de abertura de edital ou livre indicação.  

D) Responsabilizar-se pela gestão dos projetos, inclusive quanto às rotinas administrativas, mantendo o Sistema de 
Fomento atualizado. 
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UTILIZE O GABARITO ABAIXO COMO RASCUNHO 
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