
 

Instruções: 

1. O(A) aluno(a) deverá preencher os dados abaixo, incluindo a coluna de “Pontos”, que serão conferi- 

dos pelo Colegiado. 

2. Alunos que pleitearem bolsa no ano de ingresso no curso contarão apenas com a nota final obtida no 

processo seletivo, com o bônus da cota de Ação Afirmativa atribuída a partir de 2018, se for o caso, e 

com o bônus da classificação socioeconômica pela FUMP, se houver. 

3. Para alunos veteranos, deverão ser anexados a este pedido: 

a) cópia impressa do histórico escolar ou do extrato escolar de atividades cursadas obtido no Portal 

Minha UFMG; 

b) cópia impressa do parecer com aprovação do projeto definitivo de dissertação ou tese, se for o 

caso; 

c) cópia impressa do parecer de aprovação no exame de qualificação, se for o caso; 

4. Todos os alunos deverão assinar também o termo de compromisso de dedicação integral ao curso, 

que consta neste formulário 

 

PEDIDO DE BOLSA DE ESTUDOS 
 

Nome do(a) Requerente: 
 

Número de matrícula (se houver): 
 

Área de concentração: 
 

Nível: mestrado ( ) doutorado ( ) Veterano ( ) Novato ( ) 

Data de início do curso: / /   Previsão regulamentar de conclusão: / /  

O(A) aluno(a) veterano(a) obteve aprovação em todas as disciplinas? 
 

 
 

 
 

Quesitos Ponderação Pontos Conf.* 

Nota final obtida no processo de ingresso no curso – para alunos novatos   

Número de créditos já cumpridos no curso 

ou já revalidados/aproveitados (máximo de 

16 para o Mestrado e 28 para o Doutorado), 

de acordo com a seguinte ponderação: 

Créditos de 

mestrado: 

 
x 3,5 

  

Créditos de 

doutorado: 

 
x 1,5 

  

Conceitos obtidos nas disciplinas já cursa- 

das ou já revalidadas/aproveitadas (deven- 

do ser considerado o máximo de 4 discipli- 

nas para o Mestrado e 7 para o Doutorado), 

de acordo com a seguinte ponderação: 

Número de 

conceitos A: 

 
x 5 

  

Número de 

conceitos B: 

 
x 4 

  

 
 

* A ser preenchido pelo Pós-Lit, quando da conferência dos dados apresentados pelo aluno. 



 

   

   

 

Projeto definitivo de dissertação ou tese 

aprovado em / /   

Mestrado: 15 pontos   

Doutorado: 15 pontos   

Aprovado no exame de qualificação para o 

doutorado em / /   

25 pontos   

Subtotal 
  

Avaliação socioeconômica da FUMP 

Nível 1 = 15% 

Nível 2 = 10% 

Nível 3 = 05% 

 
Nível:    

 

Porcentagem:    

  

Ação Afirmativa 5% 
  

Total 
  

 

Belo Horizonte,  de _______ de 20__. 
 

Declaro que não tive bolsa anterior em curso não concluído, pois estou ciente que não posso 

pleitear bolsa de estudos se estiver em uma das seguintes situações: 

– ter recebido bolsa de estudos em ocasiões anteriores sem ter concluído o curso (com exceção dos 

alunos que fizeram mudança de nível para o Doutorado sem defesa de dissertação); 

– ter pendência de devolução de mensalidades pagas, de acordo com as regras de cada agência de fo- 

mento, no caso de não ter concluído o curso e/ou no caso de ter recebido alguma mensalidade indevida. 
 

 

Assinatura do(a) requerente 
 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE DEDICAÇÃO AO CURSO 

O abaixo assinado, aluno(a) regularmente matriculado(a) no Programa de Pós- 

Graduação em Letras: Estudos Literários, nível de  , área de 

concentração em , compro- 

mete-se a dedicar-se integralmente ao curso, caso venha a ser contemplado(a) com a bolsa que 

ora solicita e declara estar ciente das normas do Pós-Lit e das agências de fomento. 

Belo Horizonte, de ________ de 20__. 
 

 

 
Assinatura do(a) requerente 


