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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ACADÊMICO – 2022 

Edital PRODESA/PRACE Nº 007/2022 

 

A coordenação do projeto COMO EU ME SINTO, torna público que, no período de 30/03/22 a 

05/04/22, estão abertas as inscrições para candidatos a bolsistas do Programa de Desenvolvimento 

Social e Acadêmico – PRODESA/PRACE, para atuar nas atividades do projeto. 

 

PROGRAMA, VIGÊNCIA, E REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

O Programa de Desenvolvimento Social e Acadêmico (PRODESA) é regulamentado pela Resolução 

CUNI Nº 2496/2022. 

O período de vigência da bolsa PRODESA para o ano letivo de 2022 será de doze meses, com carga 

horária de atividades de 20 horas semanais. 

O valor da bolsa será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. 

O/A bolsista deverá ser estudante de graduação, modalidade presencial, ou estudante de pós-

graduação stricto sensu, contemplado nas categorias A, B, C, D de acesso aos benefícios de 

assistência estudantil da PRACE ou estudante que tenha cursado integralmente o Ensino Médio em 

escolas públicas. (O/A bolsista deverá apresentar o Histórico Escolar do Ensino Médio). 

O coeficiente de rendimento semestral mínimo exigido para o recebimento da bolsa é 6,0 (seis). 

A bolsa será cancelada automaticamente caso o(a) bolsista conclua o seu curso de graduação ou de 

pós-graduação, ou seja, desligado da UFOP por outro motivo.  

A divulgação dos resultados parciais dos projetos aprovados e desenvolvidos em 2022 será feita pela 

participação no Encontro de Saberes da UFOP no segundo semestre letivo de 2022.  

É obrigatória a participação do (a) bolsista e recomendável a participação do (a) servidor (a) 

orientador (a) no evento. 

 

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 

Antes de fazer sua inscrição o/a candidato/a deverá ler atentamente o edital. 

Preencher o formulário de inscrição demonstrando o interesse e motivação em participar do projeto 

no link: https://forms.gle/EJJKJxfFEWZ8eqbXA 

 

ANÁLISE E RESULTADOS 

As inscrições serão analisadas de acordo com os critérios estabelecidos neste edital, e os classificados 

serão convidados para uma entrevista. 

O resultado final será divulgado até 07/04/22, e os candidatos aprovados com bolsa devem ser 

indicados até o dia 08/04/22. 

Responsáveis: Eleonice Moreira Santos 

Erick Ornellas Neves 

https://forms.gle/EJJKJxfFEWZ8eqbXA

