
 
 

RESULTADO DOS PEDIDOS DE BOLSAS PARA OS CURSOS REGULARES DO 
CENEX/FALE - 2º SEMESTRE DE 2017 

 

2ª CHAMADA 
 

(RENOVAÇÃO – TODAS AS CATEGORIAS) 
 

(BOLSA NOVA – COLABORADORES DA FALE e ESTAGIÁRIOS DO CENEX) 
 

DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS NA SECRETARIA DO 
CENEX/FALE PARA A CONFIRMAÇÃO DA BOLSA DE ESTUDOS 

 
 Alunos da UFMG  
· Carteira de identidade; 
· Comprovante de matricula do 1° semestre de 2017; 
· Declaração de carência da FUMP válida, comprovando a pontuação informada no formulário.  
· Histórico Escolar confirmando o RSG informado no formulário referente ao 2º/2016, se for o caso; 
· Declaração de participação em projeto de extensão, se declarado no formulário de pedido de bolsa. 
 Alunos da Pós-graduação e COLTEC  
· Carteira de identidade; 
· Comprovante de matricula do 1° semestre de 2017; 
· Declaração de carência da FUMP válida, comprovando a pontuação informada no formulário. 
 Servidores da UFMG/FALE/Terceirizados da FALE e Estagiários Administrativos da FALE  
· Carteira de identidade; 
· Contra-cheque atual ou carteira funcional. (No caso de servidor efetivo) 
· Declaração do chefe do setor da Faculdade de Letras informando que o funcionário trabalha na FALE (No 
caso de terceirizado ou estagiário administrativo da FALE)   
Membros da comunidade externa  
· Carteira de identidade; 
· Declaração de carência da FUMP válida, comprovando a pontuação informada no formulário.  
Professores do CENEX  
· Carteira de identidade; 
· Comprovação que o professor dará aulas no 2° semestre de 2017.   
 
 

PROCEDIMENTO DE MATRÍCULA 
 
1. Os candidatos contemplados deverão, somente nos dias 27 e 28 de JULHO de 2017, ir à secretaria do 
CENEX para apresentar os documentos comprovando as informações declaradas no formulário eletrônico de 
pedido de bolsa. Os documentos comprobatórios da condição e categoria do candidato à bolsa devem estar 
dentro do prazo de validade. As vagas de bolsistas nas TURMAS são preenchidas por ordem de matrícula. 
 
2. O candidato contemplado que, no momento de receber a bolsa, não comprovar as informações declaradas 
no formulário eletrônico e que não preencher um dos pré-requisitos necessários para frequência ao curso 
pretendido, perderá o direito à bolsa. 
 
3. O candidato que não puder comparecer à secretaria no prazo estabelecido poderá nomear um procurador, 
o qual deverá apresentar procuração assinada pelo requerente e cópia xerox de documento de identidade do 
requerente. 
 
 
 



 
A matrícula dos bolsistas será realizada no período de 31/07 a 03/08/2017 no site 
www.letras.ufmg.br/cursosregulares ou pessoalmente no posto de atendimento da FUNDEP (Pç. de 
Serviços do Campus Pampulha – Loja 07) 

 
LISTA DE CONTEMPLADOS 

(2ª chamada) 
 

# Nome Curso/estágio 
1 Águida Moreira Santos Espanhol Pré-intermediário (2º estágio (A2.2)) 
2 Erica Rodrigues de Almeida Inglês Básico (2º estágio (A2.2)) 
3 Flaviana Regis de Oliveira Inglês Básico (2º estágio (A2.2)) 
4 Gabriel Augusto Martins Rodrigues Inglês Básico (2º estágio (A2.2)) 
5 Gislene Gomes da Rocha Inglês Básico (2º estágio (A2.2)) 
6 Leandro Alves Felicio Inglês Básico (2º estágio (A2.2)) 
7 Leandro Garcia Araújo Lopes Inglês Pré-intermediário (2º estágio (B1.2)) 
8 LUANA MEDEIROS RIBEIRO ARAUJO Inglês Iniciante (2º estágio (A1.2)) 
9 Luiz Felipe da Silva Inglês Iniciante (2º estágio (A1.2)) 
10 MARCELA MOTTA ROCHA SPELTA Inglês Iniciante (2º estágio (A1.2)) 
11 Marcos Vinicio Alves Corgosinho Rezende Inglês Básico (2º estágio (A2.2)) 
12 Marcus Vinicius dos Reis T. de Oliveira Inglês Básico (2º estágio (A2.2)) 
13 Maria Madalena Pereira de Almeida Rocha Inglês Básico (2º estágio (A2.2)) 
14 Ricardo Augusto Jesus Sales Inglês Iniciante (2º estágio (A1.2)) 

 


