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Edital nº04/2021 
 
1) Onde se lê: 

 

1.1.  Estão aptos/as a se inscreverem como candidatos/as à bolsa os/as discentes que participaram 

dos processos seletivos de 2020 e de 2021. 

 

Leia-se: 

 

1.1.  Estão aptos/as a se inscreverem como candidatos/as à bolsa os/as mestrandos/as que 

participaram dos processos seletivos de 2020 e de 2021 e os/as doutorandos/as que participaram 

dos processos seletivos de 2019, 2020 e 2021. 

 

2) Onde se lê: 

 

3.1.  O processo seletivo para bolsas das Agências de Fomento FAPEMIG e Institucional/ UFOP 

obedecerá a dois critérios e seus respectivos pesos: 

 

a)    Resultado da prova escrita (Peso: 40%) para candidatos/as de 2020; resultado geral no 

processo seletivo (Peso: 40%) para os/as candidatos/as de 2021;[...] 

 

3.3. A Secretaria do PPGE fornecerá à Comissão de Bolsa os baremas com a nota da prova 

escrita dos/as candidatos/as do processo seletivo de 2020 e a nota geral obtida pelos/as 

candidatos/as no processo seletivo de 2021. 

 

Leia-se: 

 

3.1.  O processo seletivo para bolsas das Agências de Fomento FAPEMIG e Institucional/ UFOP 

obedecerá a dois critérios e seus respectivos pesos: 
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a) Resultado da prova escrita (Peso: 40%) para mestrandos/as que ingressaram no PPGE em 

2020; resultado geral no processo seletivo (Peso: 40%) para mestrandos/as que ingressaram no 

PPGE em 2021; e resultado geral no processo seletivo (Peso: 40%) para os/as doutorandos/as 

que ingressaram no PPGE em 2019, 2020 e 2021;[...] 

 

3.3. A Secretaria do PPGE fornecerá à Comissão de Bolsa os baremas com a nota da prova 

escrita dos/as mestrandos/as que participaram do processo seletivo de 2020, a nota geral obtida 

pelos/as mestrandos/as que ingressaram no PPGE em 2021 e a nota geral obtida pelos/as 

doutorando/as que ingressaram no PPGE em 2019, 2020 e 2021. 

 
Mariana, 05 de maio de 2021. 

 

 

 

 
Maria do Rosário Figueiredo Tripodi 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação 


