
 
 

RESULTADO DO PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS PARA OS CURSOS DE IDIOMAS INFANTIS DO 
CENEX/FALE – 1º SEMESTRE DE 2020 

 
A secretaria do CENEX/FALE divulga o resultado do processo de distribuição de bolsas para os cursos de idiomas 
regulares infantis para o 1º semestre de 2020. 
 

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

 
 Dependentes de Alunos da UFMG  
· Carteira de identidade do aluno; 
· Carteira de identidade da criança; 
· Comprovante de matricula do 1° semestre de 2020 do aluno; 
· Histórico Escolar do aluno confirmando o RSG informado no formulário referente ao 1º/2019, se for o caso; 
· Declaração de carência FUMP (ATUALIZADA) válida, em nome da criança comprovando a pontuação informada no 
formulário.  
· Declaração de participação em projeto de extensão do aluno, se declarado no formulário de pedido de bolsa. 
 
Dependentes de Servidores da UFMG  
· Carteira de identidade do servidor; 
· Carteira de identidade da criança; 
· Contracheque atual ou carteira funcional do servidor.  
 
Dependentes de Membros da comunidade externa  
· Carteira de identidade do responsável; 
· Carteira de identidade da criança; 
· Declaração de carência FUMP (ATUALIZADA) válida, em nome da criança comprovando a pontuação informada no 
formulário.  
 

PROCEDIMENTO DE MATRÍCULA 
  
1. Nos dias 09 e 10/03/2020 apresentar na secretaria do CENEX/FALE os documentos comprovando as informações 
declaradas no formulário eletrônico de pedido de bolsa.  
 
2. Nos dias 12 e 13/03/2020 realizar matrícula pelo site www.cursoseeventos.ufmg.br ou pessoalmente no posto de 
atendimento da FUNDEP (Praça de Serviços do Campus Pampulha – Loja 07). 
 

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 tiver o pré-requisito necessário para frequência no curso pretendido, caso esse assim o exija, 

não conseguirá efetuar a matrícula e perderá o direito à bolsa. 

3. 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.  

4. O CENEX/FALE não garante vaga em turma. Caso, no ato da matrícula, não tenha vaga no horário de interesse do 

candidato, esse deverá escolher outra turma que tenha vaga disponível.  

5. 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.   

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

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


 
 

 

 
LISTA DE CONTEMPLADOS 

 

NOME CURSO/ESTÁGIO 

ANA LETÍCIA DE OLIVEIRA SILVA SOARES FERREIRA INGLÊS JUNIOR 1 (IDADE ENTRE 12 E 13 ANOS) 

DANIELLE YASMIN SILVA CIRINO INGLÊS TEEN 1 (IDADE ENTRE 10 E 11 ANOS) 

EDUARDA SANTOS SOUZA INGLÊS JUNIOR 1 (IDADE ENTRE 12 E 13 ANOS) 

MARIANA DOS SANTOS PIO DE OLIVEIRA INGLÊS KIDS 1 (IDADE ENTRE 8 E 9 ANOS) 

NZINGA BATISTA LEITÃO INGLÊS KIDS 1 (IDADE ENTRE 8 E 9 ANOS) 

PAULO CÉSAR FELÍCIO DOS SANTOS INGLÊS TEEN 1 (IDADE ENTRE 10 E 11 ANOS) 

 


