
 
 

 
EDITAL 011/2009 

 
CHAMADA DE INSCRIÇÕES PARA CONCESSÃO DE BOLSA 

FAPEMIG/UNIUBE 
 
Por ordem do senhor Reitor da Universidade de Uberaba, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão torna 
público o presente Edital de Abertura de Inscrição para Concessão de Bolsas de Estudos para alunos do Mestrado em 
Educação. 
 
Estão abertas as inscrições para a seleção de candidatos a uma bolsa de estudos FAPEMIG/UNIUBE pelo Programa de 
Apoio à Pós-Graduação - PAPG, segundo Manual do Usuário: Instruções para Habilitação aos Auxílios e Apoios da 
FAPEMIG - versão atualizada - 08/05/2009,.(disponível em http://www.fapemig.br/bolsas/mestedout/index.php)  
 
1 DA INSCRIÇÃO E DOS RESULTADOS  

 
1.1 Período de Inscrição: 30 de setembro a 08 de outubro de 2009.  

1.2 Horário: de segunda a sexta-feira,  das 7h30min às 11h30min e das 14h30min às 18h. 

1.3 Protocolização de inscrição: Secretaria do Mestrado em Educação - Campus Aeroporto da Universidade de 
Uberaba 
Avenida Nenê Sabino, 1801, sala 2X16G – Bairro Universitário. 
CEP 38055-500 – Uberaba – MG 
Fones: (34) 3319-8811 

1.4 Data de estudos e análise da solicitação pela Comissão de Bolsas:  
09 de outubro de 2009 

1.5 Homologação dos resultados pelo Colegiado e posterior encaminhamento  à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Extensão, para as devidas providências.  
14 de outubro de 2009 
 
1.6 Publicação dos resultados e chamada para assinatura dos Termos de Concessão das Bolsas:  
19 de outubro de 2009, na secretaria do Mestrado. 

 
2 DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DO BOLSISTA 
Exigir-se-á do pós-graduando para concessão da bolsa.  

 
2.1 Estar matriculado regularmente no curso de Mestrado em Educação; 

2.2 não acumular bolsa, nem ter vínculo empregatício de qualquer natureza ou qualquer tipo de vencimento; com 
exceção dos relativos à atuação como professores substitutos nas instituições federais de ensino superior;  

2.3 ser domiciliado no Estado de Minas Gerais; 

2.4 comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante as normas definidas  pela instituição promotora do 
curso; 

2.5 não possuir qualquer relação de trabalho com a instituição promotora do programa de Pós-Graduação; 

2.6 compromisso de realizar estágio de docência  com duração de um semestre, de acordo com o Art. 18  do 
regulamento da CAPES e do Regulamento do Estágio de Docência de Pós-Graduando da Universidade de Uberaba. 

2.7 apresentar, por escrito, solicitação com justificativa do pedido; 

2.8 não se encontrar aposentado ou em situação equiparada; 

2.9 carecer, quando da concessão da bolsa, do exercício laboral por tempo não inferior  a 10 (dez )  anos para obter 
a aposentadoria voluntária;  

2.10 ser classificado no processo seletivo especialmente instaurado pela Instituição de Ensino Superior em que se 
realiza o curso; 

Parágrafo único: Para a concessão da bolsa, exigir-se-á, também, dedicação integral às atividades do 
programa de pós-graduação. 

2.11 Atender às Diretrizes Gerais deste Edital.  
 
3 DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO 

3.1 Solicitação por escrito do pedido de bolsa, com justificativa; 

3.2 comprovante de matrícula expedido pela Diretoria de Serviços Acadêmicos – D.S.A; 

3.3 comprovante de domicílio (água, luz, telefone fixo); 
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3.4 cópia do CPF; 

3.5 cópia dos contracheques dos três últimos meses; 

3.6 declaração pessoal de não possuir relação de trabalho com a UNIUBE; 

3.7 termo de compromisso pessoal de que estará integralmente liberado da atividade profissional; 

3.8 cópia da última declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (completa, simplificada ou de isento) de 
todos os membros do grupo familiar que possuam CPF; 

3.10 comprovante de tempo serviço (CPT, declaração de tempo de serviço pelo órgão empregador ou outro). 
 
4  DA BOLSA  

4.1 São despesas financiáveis pela FAPEMIG as mensalidades cujos valores mensais são fixados pela FAPEMIG 
em resoluções específicas. (http://www.fapemig.br/info/tabelas/tabelabolsapais.php) 

Parágrafo Único – Os valores da bolsa e as despesas cobertas pela FAPEMIG são os estritamente oferecidos 
pela referida Instituição e divulgados nos seus meios de comunicação.  

4.3 A taxa de bancada mensal, cuja finalidade é apoiar a manutenção e melhoria das atividades necessárias ao 
desenvolvimento da programação acadêmica, da pesquisa e orientação do projeto, se destina aos cursos de 
doutorado. Isto significa que é de responsabilidade do bolsista o pagamento da mensalidade do curso.  

4.2 A bolsa será implementada por até 12 (doze) meses, renovada anualmente e terá a duração máxima de até 24 
(vinte e quatro) meses, contados a partir da concessão da bolsa. 

4.3 A duração da  bolsa não poderá exceder o prazo previsto de 24 meses para a  conclusão do curso. 

4.4 O acompanhamento e a avaliação do bolsista deverão ser informados mediante a apresentação de relatórios de 
frequência e de atividades constantes do Plano de Estudos, referendado pelo orientador. 
 

5 DAS DIRETRIZES GERAIS 
5.1 Os documentos serão examinados pela Comissão de Bolsas, responsável pela seleção, ocasião em que serão 
excluídos os alunos que não apresentarem a documentação no prazo fixado. 

5.2 Feita a seleção a partir da análise dos documentos e observados os critérios estabelecidos, a Comissão 
encaminhará os resultados para homologação pelo Colegiado do Mestrado para divulgação do nome do(a) aluno(a) 
selecionado(a). 

5.3 Constatando-se, a qualquer tempo (inclusive durante ou após a concessão do benefício de bolsa), inserção 
intencional de informação falsa, a Comissão encaminhará o caso ao Colegiado do Mestrado, para apreciação e 
adoção das medidas cabíveis. 
  
5.5. Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Comissão de Bolsa e as decisões serão cabíveis ao 
Colegiado do Programa de Mestrado em Educação. 
 
Comissão de Seleção de Bolsas  
Profª Drª Vania Maria de Oliveira Vieira 
Profª Drª Marilene Ribeiro Resende 

   Profª Drª Sálua Cecilio 
   Vera Lúcia Gonçalves – Representante discente 

 
Uberaba, 30 de setembro de 2009 
 
 
Prof. Dr. José Bento Alves 
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 
 
 
 
 
 
 


