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PROCESSO SELETIVO PARA DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS 

Comissão de Bolsas e Estágio Docência 

Edital 02/2019  

 

 

A Comissão de Bolsas e Estágio Docência do PPGD UFOP, no uso de suas 

atribuições legais, torna público o Edital 02/2019 para a distribuição de 01 bolsa de 

estudos nos termos da Resolução 003/2017 do PPGD e do presente processo 

seletivo. 

 

1. Considerando a renúncia de uma bolsa por parte de discente da linha 01 - 

turma 2018. 

 

2. Considerando os termos da decisão de alocação das bolsas tomada pelo 

Colegiado do PPGD em sua 17ª reunião ordinária. 

 

3. A Comissão de bolsas CONVOCA os/às interessados/as da turma de 2018 

para distribuição de 01 (uma) bolsas, modalidade UFOP. 

 

4. O critério de distribuição está definido no artigo 4º da Resolução 003/2017 do 

PPGD que dispõe: 

 

Art. 4º. A distribuição das bolsas disponíveis deve ser proporcional ao número 
de alunos vinculados às linhas de pesquisa do PPGD-UFOP, sendo da 
Comissão de Bolsas a prerrogativa de definir o número exato e as espécies 
de bolsas destinadas a cada linha.  
§1º As bolsas serão distribuídas por ordem de classificação das notas da 
prova escrita, utilizando-se como critério de desempate o resultado final. 

 

5. As bolsas distribuídas por este edital terão vigência de 12 (doze) meses, 

limitado ao prazo de 24 (vinte e quatro) meses de curso do bolsista. 
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6. A renovação ou redistribuição das bolsas alocadas nesta chamada será 

realizada segundo as normas vigentes à época do novo Edital. 

 

7. Os/as interessados/as da turma 2018, linha 01, deverão apresentar sua 

candidatura por e-mail (endereço: secretaria.ppgd@ufop.edu.br), até as 16h do dia 

04 de setembro de 2019. 

 

8. A decisão sobre a alocação das bolsas será realizada pela Comissão de Bolsas 

na reunião prevista para o dia 04 de setembro de 2019, às 17h, na sala de 

Coordenação do PPGD, prédio da EDTM. 

 

9. Não havendo candidaturas a bolsa deverá ser realocada pelo Colegiado. 

 

Ouro Preto, 03 de setembro de 2019. 

 

Bruno Camilloto Arantes 

Presidente da Comissão de Bolsas 

http://novosdireitos.ufop.br/
mailto:novosdireitos.dedir@ufop.edu.br
mailto:secretaria.ppgd@ufop.edu.br

