
Síntese  para iniciar o processo de Abertura de Edital:

As informações estão mais detalhadas nos passo a passos disponibilizados para cada etapa.
Link de acesso ao Sistema: https://aplicativos.ufmg.br/prograd/fomento/

Acessar o Sistema de Fomento da Prograd - Entrar na Aba 
"Edital" e seguir o Passo a passo.   * O mesmo Edital poderá 

contemplar vagas para alunos bolsistas e voluntários.

Enquanto o Edital está em período de divulgação, o órgão 

responsável deverá providenciar a Banca de Seleção.  Todos 

os membros indicados para a banca  deverão se cadastrar no 

Sistema (conforme o Passo a passo). Feito isso, o órgão fará o 

convite, via sistema, conforme o Passo a passo. Em seguida, 

será necessário o professor acessar o sistema, novamente,  e 

dar o "Aceite" de participação da banca. Dado o Aceite, o 

órgão poderá finalizar o Resultado de Seleção.O Edital poderá ser elaborado no Sistema antes de sua 
abertura, ou seja com data futura. Neste período todas as 

alterações e correções poderão ser feitas. Mas estando 
aberto, durante as inscrições, todas as correções e alterações 
serão consideradas Erratas. As Erratas deverão ser divulgadas 

juntamente com o Edital de origem.

O cadastro do Resultado de Seleção só será concluído  
quando todos os 03 membros da banca tiverem dado o 
"Aceite" (Conforme O Passo a passo). Sugerimos que, 

enquanto o Edital estiver aberto, a banca de seleção seja 
providenciada, para não haver atrasos no processo e que 
01 suplente seja indicado, no caso de haver imprevistos 

no dia da Seleção.

As Erratas deverão ser  divulgadas juntamente com o Edital 
de origem no período de inscrição e divulgação. Após o 

encerramento das inscrições, não mais serão aceitas.

Importante: Após o preenchimento, o Edital deverá ser impresso e anexado para ampla divulgação. Em relção a Comissão de Seleção, o "Aceite" no 
sistema dado pelos professores, substituirá o documento com as assinaturas. 
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