Programa de Pós-Graduação em Saneamento,
Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Chamada para candidatos a Bolsas de Mestrado e de Doutorado
1º Semestre de 2018
Estão abertas as inscrições para candidatura às bolsas regulares do PPG SMARH, em nível de
mestrado e de doutorado, para os novos alunos, ingressantes no primeiro semestre de 2018, e
para os alunos veteranos no PPG SMARH.
A atribuição de bolsas seguirá os procedimentos estabelecidos pela Resolução 001/2018 do PPG
SMARH. O procedimento de inscrição inclui as seguintes etapas:

•

Preenchimento, em caráter opcional, do Questionário Socioeconômico da Fundação
Mendes Pimentel (FUMP), em procedimento on-line por intermédio da página
http://www.fump.ufmg.br, no período de 20 a 27 de abril de 2018.

•

Inscrição on-line do candidato a bolsa através do site do PPG SMARH no período de 20 a
27 de abril de 2018 pelo link: http://smarh.eng.ufmg.br/doconline.php sendo que o
candidato submeterá em forma de carta as informações abaixo solicitadas para a
Comissão de Avaliação do Processo seletivo de bolsas 2018/1 (em documento único no
formato digital PDF).

•

A carta deve conter:
A)- O nome do candidato ou da candidata, seu número de CPF e data de nascimento e
número de matrícula;
B)- Dados sobre o processo seletivo de entrada no PPG SMARH do candidato à bolsa,
como segue:
•

o ano de entrada no PPG-SMARH,

•

a área de concentração,

•

a classificação no processo seletivo e o número total de classificados daquele
ano, por área de concentração.

•

O candidato deverá informar se preencherá ou não o Questionário
Socioeconômico da FUMP.

Observações:
•

As informações listadas nos itens A e B devem ser fornecidas tanto
pelos alunos com entrada em 2018, quanto pelos alunos que entraram
em anos anteriores.

•

A Secretaria do PPG SMARH poderá fornecer informações sobre o
número de candidatos classificados, por área de concentração e ano
do processo seletivo, mediante consulta.

•

O histórico escolar dos candidatos veteranos do PPG SMARH;

•

UMA DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI QUALQUER TIPO DE VÍNCULO
EMPREGATÍCIO, INCLUSIVE
VÍNCULOS
DE PROFESSOR SUBSTITUTO,
ACOMPANHADA DA APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO.

O resultado do julgamento e da classificação dos pedidos será publicado até o dia 24/05/2018,
por meio de nota afixada na Secretaria do PPG-SMARH e no campo “NOTÍCIAS” no site do
Programa (http://smarh.eng.ufmg.br/index.php ).
A lista dos classificados permanece em vigor até a abertura de uma nova Chamada a candidatura
a bolsas.
As Chamadas a candidatura a bolsas são organizadas a cada início de ano letivo, para bolsas de
mestrado, e a cada início de semestre letivo, para bolsas de doutorado. Chamadas a
candidaturas a bolsas poderão também ser organizadas a qualquer momento, ao longo do ano,
havendo oferta de bolsas.
Publique-se esta chamada em 20/04/2018.

Prof. Nilo de Oliveira Nascimento
Coordenador do PPG-SMARH/UFMG

Modificado dia 27/04/2017 - inclus€o das letras A e B para nos itens facilitar o entendimento.

