
 
 

RESULTADO DO PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS PARA OS CURSOS DE 
FÉRIAS DO CENEX/FALE – JANEIRO DE 2019 

 
A secretaria do CENEX/FALE divulga o resultado do processo de distribuição de bolsas para os cursos de 
férias de janeiro de 2019. 
 

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 2019 ou 2º semestre de 2018; 
· Declaração de carência da FUMP válida, comprovando a pontuação informada no formulário.  
· Histórico Escolar confirmando o RSG informado no formulário referente ao 1º/2018, se for o caso; 
· Declaração de participação em projeto de extensão, se declarado no formulário de pedido de bolsa. 
 
Servidores da UFMG/FALE/Terceirizados da FALE e Estagiários Administrativos da FALE  
· Carteira de identidade; 
· Contracheque 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 1° semestre de 2019.   
 

PROCEDIMENTO DE MATRÍCULA 
  
1. Os candidatos contemplados deverão, somente no dia 10/01/2019, 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. 
  
2. A matrícula dos bolsistas será realizada somente no dia 11/01/2019 pessoalmente no posto da FUNDEP 
ou pelo site www.cursoseeventos.ufmg.br  
  
3. 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. 
  
4. 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. 

 

5. Os candidatos contemplados com a bolsa, mas que as turmas ainda estão dependendo de 

confirmação deverão seguir os prazos estabelecidos normalmente.  

 
 

 

http://www.cursoseeventos.ufmg.br/


 
 

 

 

 
 

LISTA DE CONTEMPLADOS 
  
 

Nome Curso/estágio OBSERVAÇÃO* 

Alexandra Ferreira Espanhol Básico (1º estágio (A1.1))  

Amanda Caroline Pereira 
da Silva Miranda 

Francês Pré-intermediário (1º estágio (A2.1)) 
Bolsa concedida, mas 
depende da confirmação de 
funcionamento da turma. 

Anderson Junior Nogueira Inglês Básico (3º estágio (A2.3)) 
Bolsa concedida, mas 
depende da confirmação de 
funcionamento da turma. 

Bárbara da Silva Matoso Libras Básico (1º estágio)  

Breno Samuel de Souza Inglês Básico (2º estágio (A2.2))  

Camila Lopes de Almeida 
Costa 

Inglês Básico (3º estágio (A2.3)) 
Bolsa concedida, mas 
depende da confirmação de 
funcionamento da turma. 

Daniel Robson Mendes Francês Pré-intermediário (2º estágio (A2.2)) 
Bolsa concedida, mas 
depende da confirmação de 
funcionamento da turma. 

Dayane Priscila Emidio 
Rocha Sales 

Alemão Básico (3º estágio (A1.3))  

Erik da Silva Francisco 
Leitura e compreensão de textos em Inglês (1º 
estágio) 

 

Fabíola Vaz de Melo Lima Italiano Básico (1º estágio (A1.1))  

Fernando Júnio Duarte Inglês Iniciante (2º estágio (A1.2)) 
Bolsa concedida, mas 
depende da confirmação de 
funcionamento da turma. 

Guilherme dias costa Alemão Básico (1º estágio (A1.1))  



 

Nome Curso/estágio OBSERVAÇÃO* 

Guilherme Henrique 
Rodrigues 

Alemão Básico (1º estágio (A1.1))  

Ítalo Ribeiro Moreira Inglês Iniciante (2º estágio (A1.2)) 
Bolsa concedida, mas 
depende da confirmação de 
funcionamento da turma. 

Izabella Cristina Pires de 
Freitas Mendes 

Alemão Básico (1º estágio (A1.1))  

Jhonata James Ribeiro de 
Oliveira 

Espanhol Básico (1º estágio (A1.1))  

Joice Daiane Silva Rosa Inglês Iniciante (1º estágio (A1.1))  

Jose Arnaldo Fernandes 
Filho 

Inglês Básico (3º estágio (A2.3)) 
Bolsa concedida, mas 
depende da confirmação de 
funcionamento da turma. 

Katiane Faial Salgado Inglês Iniciante (1º estágio (A1.1))  

Larissa Serpa Ferreira Libras Básico (1º estágio)  

Letícia Xavier de Sousa 
Pedro 

Inglês Iniciante (2º estágio (A1.2)) 
Bolsa concedida, mas 
depende da confirmação de 
funcionamento da turma. 

Luiza de Abreu França Francês Pré-intermediário (2º estágio (A2.2)) 
Bolsa concedida, mas 
depende da confirmação de 
funcionamento da turma. 

Marciana Carvalho Pereira 
de Souza 

Inglês Iniciante (1º estágio (A1.1))  

Maria Clara Alves Ferreira 
Ramos 

Inglês Pré-intermediário (3º estágio (B1.3)) 
Bolsa concedida, mas 
depende da confirmação de 
funcionamento da turma. 

Marina Marques Tavares Espanhol Básico (1º estágio (A1.1))  

Nayara Lemes Borges Inglês Pré-intermediário (3º estágio (B1.3)) 
Bolsa concedida, mas 
depende da confirmação de 
funcionamento da turma. 



 
 

Nome Curso/estágio OBSERVAÇÃO* 

Roberto Carlos Rebouças Alemão Básico (1º estágio (A1.1))  

Rubia Ferreira da silva reis Inglês Básico (2º estágio (A2.2))  

Sandra Regina Costa de 
Oliveira 

Inglês Iniciante (1º estágio (A1.1))  

Thais Maria Barbosa 
Goulart 

Inglês Iniciante (2º estágio (A1.2)) 
Bolsa concedida, mas 
depende da confirmação de 
funcionamento da turma. 

Wladmir Teodoro da Silva Inglês Básico (2º estágio (A2.2))  

 
 


