
 
 

RESULTADO DO PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS PARA OS CURSOS DE IDIOMAS INFANTIS DO 
CENEX/FALE – 2º SEMESTRE DE 2019 

 
A secretaria do CENEX/FALE divulga o resultado do processo de distribuição de bolsas para os cursos de idiomas 
infantis para o 2º semestre de 2019. 
 

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

 
 Dependente de Aluno da UFMG  
· Carteira de identidade da criança; 
· Carteira de identidade do aluno responsável pela criança; 
· Comprovante de matricula do 2° semestre de 2019 do responsável pela criança; 
· Declaração de carência FUMP (ATUALIZADA) válida, em nome da criança, comprovando a pontuação informada no 
formulário.  
 
Dependente de Servidor da UFMG  
· Carteira de identidade da criança; 
· Carteira de identidade do servidor responsável pela criança; 
· Contracheque atual ou carteira funcional do servidor responsável pela criança.  
 
Dependente de Membro da comunidade externa  
· Carteira de identidade da criança; 
· Carteira de identidade do responsável pela criança; 
· Declaração de carência FUMP (ATUALIZADA) válida, em nome da criança, comprovando a pontuação informada no 
formulário.  
 

PROCEDIMENTO DE MATRÍCULA 
  
1. Os candidatos contemplados deverão, nos dias 10 e 11/09/2019, 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. As matrículas dos bolsistas serão realizadas no período de 12/09 (após o meio-dia) a 13/09 pessoalmente no 
posto de atendimento da FUNDEP ou pelo site www.cursoseeventos.ufmg.br 
  
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 
1. O candidato contemplado que, no momento de receber a bolsa, não comprovar as informações declaradas no 

formulário eletrônico perderá o direito à bolsa.  

2. O candidato que não puder comparecer à secretaria no prazo estabelecido deverá nomear um procurador, o qual 

deverá apresentar procuração simples assinada pelo requerente e cópia xerox de documento de identidade do 

requerente e os documentos comprobatórios.  

3. O candidato contemplado não poderá migrar para outro curso/estágio em nenhuma hipótese. Assim, caso o seu 

curso seja cancelado, perderá o direito à bolsa.   

4. Casos omissos serão tratados pela coordenação do CENEX/FALE. 

 

 

 

 

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


 
 
 

LISTA DE CONTEMPLADOS 
 

 

# NOME CURSO/ESTÁGIO 

1 AMANDA GABRIELLE JARDIM DA SILVA INGLÊS TEEN (1º ESTÁGIO) 

2 ARTHUR DE SOUSA CARVALHO INGLÊS KIDS (1º ESTÁGIO) 

3 BIANCA BELLA PURIFICAÇÃO INGLÊS KIDS (1º ESTÁGIO) 

4 ELIAS PEREIRA LOURIANO INGLÊS KIDS (1º ESTÁGIO) 

5 FELIPE MOREIRA UNEIDA INGLÊS TEEN (1º ESTÁGIO) 

6 MARIA CLARA GUERRA COUTO INGLÊS TEEN (1º ESTÁGIO) 

 
 


