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EDITAL Nº 52/2021EDITAL Nº 52/2021

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA APOIO ÀS COORDENAÇÕES DOS CURSOS PRESENCIAISSELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA APOIO ÀS COORDENAÇÕES DOS CURSOS PRESENCIAIS

O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) -O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) -
Campus Inconfidentes, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente edital, com o objetivo deCampus Inconfidentes, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente edital, com o objetivo de
selecionar bolsistas de apoio às ações desenvolvidas pelas coordenações dos cursos presenciais do Campusselecionar bolsistas de apoio às ações desenvolvidas pelas coordenações dos cursos presenciais do Campus
Inconfidentes.Inconfidentes.

1. OBJETIVO E NÚMERO DE VAGAS1. OBJETIVO E NÚMERO DE VAGAS

1.1 Selecionar 01 (um) bolsista para cada coordenação de curso presencial do Campus Inconfidentes, totalizando1.1 Selecionar 01 (um) bolsista para cada coordenação de curso presencial do Campus Inconfidentes, totalizando
16 (dezesseis) vagas, conforme segue:16 (dezesseis) vagas, conforme segue:

1. Técnico em AgropecuáriaTécnico em Agropecuária

2. Técnico em InformáticaTécnico em Informática

3. Técnico em AgrimensuraTécnico em Agrimensura

4. Técnico em AlimentosTécnico em Alimentos

5. Técnico em Meio AmbienteTécnico em Meio Ambiente

6. Tecnologia em Gestão AmbientalTecnologia em Gestão Ambiental

7. Tecnologia em Redes de ComputadoresTecnologia em Redes de Computadores

8. Licenciatura em MatemáticaLicenciatura em Matemática

9. Licenciatura em Ciências BiológicasLicenciatura em Ciências Biológicas

10. Licenciatura em HistóriaLicenciatura em História

11. Licenciatura em PedagogiaLicenciatura em Pedagogia

12. Licenciatura em Educação do CampoLicenciatura em Educação do Campo

13. Engenharia AgronômicaEngenharia Agronômica

14. Engenharia de Agrimensura e CartográficaEngenharia de Agrimensura e Cartográfica

15. Engenharia de AlimentosEngenharia de Alimentos



16. Engenharia AmbientalEngenharia Ambiental

2. PRÉ-REQUISITOS2. PRÉ-REQUISITOS

Para se inscrever no programa o candidato deverá:Para se inscrever no programa o candidato deverá:

a) ser discente do Campus Inconfidentes, preferencialmente matriculado no curso correspondente à coordenação;a) ser discente do Campus Inconfidentes, preferencialmente matriculado no curso correspondente à coordenação;
ou subsidiariamente matriculado em cursos correlatos;ou subsidiariamente matriculado em cursos correlatos;

b) ter disponibilidade de tempo para atender às atividades programadas; b) ter disponibilidade de tempo para atender às atividades programadas; 

c) possuir conhecimentos e habilidades necessárias de utilização das tecnologias digitais de informação ec) possuir conhecimentos e habilidades necessárias de utilização das tecnologias digitais de informação e
comunicação; comunicação; 

d) possuir os recursos necessários - de hardware e software - e acesso à Internet para o desempenho adequadod) possuir os recursos necessários - de hardware e software - e acesso à Internet para o desempenho adequado
das suas atribuições. das suas atribuições. 

3. ATRIBUIÇÕES3. ATRIBUIÇÕES

a) auxiliar nas ações que visem o desenvolvimento da excelência acadêmica dos cursos presenciais doa) auxiliar nas ações que visem o desenvolvimento da excelência acadêmica dos cursos presenciais do
IFSULDEMINAS;IFSULDEMINAS;

b) participar e auxiliar na organização de eventos, programas e projetos da sua unidade acadêmica, que visem ob) participar e auxiliar na organização de eventos, programas e projetos da sua unidade acadêmica, que visem o
desenvolvimento acadêmico; desenvolvimento acadêmico; 

c) elaborar relatórios, apresentações, planilhas e gráficos, referentes aos dados dos respectivos cursos dec) elaborar relatórios, apresentações, planilhas e gráficos, referentes aos dados dos respectivos cursos de
graduação, como, por exemplo, sobre evasão e retenção; graduação, como, por exemplo, sobre evasão e retenção; 

d) participar de reuniões, quando necessário, sem prejuízo ao acompanhamento dos componentes curricularesd) participar de reuniões, quando necessário, sem prejuízo ao acompanhamento dos componentes curriculares
nos quais esteja matriculado; nos quais esteja matriculado; 

e) acompanhar e organizar ações de divulgação dos cursos da sua unidade acadêmica; e) acompanhar e organizar ações de divulgação dos cursos da sua unidade acadêmica; 

f) apoiar as atividades relativas aos processos seletivos de ingresso; f) apoiar as atividades relativas aos processos seletivos de ingresso; 

g) realizar outras atividades previstas pela coordenação do curso, cujo enfoque seja o desenvolvimento dag) realizar outras atividades previstas pela coordenação do curso, cujo enfoque seja o desenvolvimento da
excelência acadêmica do curso; excelência acadêmica do curso; 

h) apresentar o relatório final, a ficha de frequência e a avaliação preenchida pela coordenação do curso (osh) apresentar o relatório final, a ficha de frequência e a avaliação preenchida pela coordenação do curso (os
modelos serão encaminhados posteriormente). modelos serão encaminhados posteriormente). 

3.1 As atividades dos bolsistas ocorrerão na modalidade não presencial, em observância às medidas sanitárias de3.1 As atividades dos bolsistas ocorrerão na modalidade não presencial, em observância às medidas sanitárias de
isolamento social, considerando a Pandemia de COVID-19 e a oferta das atividades de ensino de forma remota. isolamento social, considerando a Pandemia de COVID-19 e a oferta das atividades de ensino de forma remota. 

3.1.1 Atividades presenciais poderão ser demandadas aos bolsistas, desde que as medidas de segurança sejam3.1.1 Atividades presenciais poderão ser demandadas aos bolsistas, desde que as medidas de segurança sejam
adotadas ou caso as atividades de ensino presenciais sejam retomadas na Instituição.adotadas ou caso as atividades de ensino presenciais sejam retomadas na Instituição.

4. VALOR DA BOLSA, CARGA HORÁRIA E VIGÊNCIA4. VALOR DA BOLSA, CARGA HORÁRIA E VIGÊNCIA

Cada bolsista receberá o valor de R$300,00 por mês, devendo cumprir uma carga horária de oito horas semanais. Cada bolsista receberá o valor de R$300,00 por mês, devendo cumprir uma carga horária de oito horas semanais. 

A bolsa terá duração de cinco meses, durante o 2º Semestre letivo de 2021.A bolsa terá duração de cinco meses, durante o 2º Semestre letivo de 2021.

O recurso financeiro total destinado ao programa é de R$24.000,00 e será custeado pelo Campus Inconfidentes.O recurso financeiro total destinado ao programa é de R$24.000,00 e será custeado pelo Campus Inconfidentes.

É permitido o acúmulo desta bolsa com outras, desde que seja respeitado:É permitido o acúmulo desta bolsa com outras, desde que seja respeitado:

1. o limite de horas semanais que o aluno pode dedicar a projetos e atividades com bolsa;  o limite de horas semanais que o aluno pode dedicar a projetos e atividades com bolsa;  

2. os critérios estabelecidos nos editais de outras bolsas/auxílios. os critérios estabelecidos nos editais de outras bolsas/auxílios. 



  5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Os bolsistas serão classificados, conforme: Os bolsistas serão classificados, conforme: 

5.1 Índice de Rendimento Acadêmico - IRA 5.1 Índice de Rendimento Acadêmico - IRA 

A avaliação do I.R.A. terá caráter classificatório e eliminatório. Serão selecionados para participar da entrevista atéA avaliação do I.R.A. terá caráter classificatório e eliminatório. Serão selecionados para participar da entrevista até
cinco (05) candidatos, melhores ranqueados, de acordo com o I.R.A. cinco (05) candidatos, melhores ranqueados, de acordo com o I.R.A. 

5.2 Entrevista 5.2 Entrevista 

A entrevista terá caráter classificatório. A entrevista terá caráter classificatório. 

1. A entrevista será realizada em ambiente virtual do Google Meet, no dia 13 de setembro de 2021. O horárioA entrevista será realizada em ambiente virtual do Google Meet, no dia 13 de setembro de 2021. O horário
de cada entrevista será comunicado ao candidato por e-mail. O atraso tolerado para ingresso na sala dede cada entrevista será comunicado ao candidato por e-mail. O atraso tolerado para ingresso na sala de
entrevista será de 5 minutos. Caso o tempo de tolerância seja excedido, o candidato poderá serentrevista será de 5 minutos. Caso o tempo de tolerância seja excedido, o candidato poderá ser
automaticamente desclassificado. Em caso de instabilidade ou falhas na internet que prejudiquem aautomaticamente desclassificado. Em caso de instabilidade ou falhas na internet que prejudiquem a
realização da entrevista o candidato deverá entrar em contato com a coordenação do curso, que poderárealização da entrevista o candidato deverá entrar em contato com a coordenação do curso, que poderá
optar pela realização da entrevista por outro meio (presencial ou telefônico, por exemplo);optar pela realização da entrevista por outro meio (presencial ou telefônico, por exemplo);

2. Os critérios avaliados na entrevista serão referentes às especificidades necessárias à atuação em cada cursoOs critérios avaliados na entrevista serão referentes às especificidades necessárias à atuação em cada curso
e abordarão:e abordarão:

Trajetória acadêmica do candidato;Trajetória acadêmica do candidato;

Tempo de curso (avaliado em relação ao tempo de integralização do curso);Tempo de curso (avaliado em relação ao tempo de integralização do curso);

Motivação para ser bolsista da Coordenação de Curso;Motivação para ser bolsista da Coordenação de Curso;

Conhecimento de informática;Conhecimento de informática;

Qualidade da oralidade, clareza e organização das ideias.Qualidade da oralidade, clareza e organização das ideias.

A análise da documentação ficará a cargo do coordenador do curso ao qual o candidato está concorrendo.A análise da documentação ficará a cargo do coordenador do curso ao qual o candidato está concorrendo.

5. INSCRIÇÕES5. INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser realizadas de 01 de setembro a 08 de setembro de 2021.As inscrições poderão ser realizadas de 01 de setembro a 08 de setembro de 2021.

Para se inscrever, o candidato deverá preencher o Formulário de Inscrição Online que ficará disponibilizado noPara se inscrever, o candidato deverá preencher o Formulário de Inscrição Online que ficará disponibilizado no
link: https://forms.gle/gLddqQxugmQGxvDQAlink: https://forms.gle/gLddqQxugmQGxvDQA

6. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA6. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

6.1 O candidato deverá encaminhar para o e-mail (6.1 O candidato deverá encaminhar para o e-mail ( dde.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.brdde.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br) os seguintes) os seguintes
documentos no formato digital após a seleção:documentos no formato digital após a seleção:

1. Cópia do RG e CPF; Cópia do RG e CPF; 

b) cópia do comprovante de abertura ou titularidade de conta bancária - conta corrente ou poupança, emb) cópia do comprovante de abertura ou titularidade de conta bancária - conta corrente ou poupança, em
qualquer banco (cópia do cartão ou contrato da abertura da conta); A conta bancária deve estar no nome doqualquer banco (cópia do cartão ou contrato da abertura da conta); A conta bancária deve estar no nome do
candidato à bolsa. candidato à bolsa. 

c) termo de compromisso de outorga e recebimento da bolsa de apoio ao estudante (Anexo II). c) termo de compromisso de outorga e recebimento da bolsa de apoio ao estudante (Anexo II). 



d) declaração de matrícula autenticada, emitida através do SUAP (procedimento: acessar od) declaração de matrícula autenticada, emitida através do SUAP (procedimento: acessar o
suap/documentos/declaração de matrícula/baixar em PDF e anexar aos documentos solicitados), comprovando osuap/documentos/declaração de matrícula/baixar em PDF e anexar aos documentos solicitados), comprovando o
período em que está matriculado. período em que está matriculado. 

7. LISTA DE INSCRITOS 7. LISTA DE INSCRITOS 

A listagem das inscrições deferidas será divulgada no dia 09 de setembro de 2021, na página do CampusA listagem das inscrições deferidas será divulgada no dia 09 de setembro de 2021, na página do Campus
Inconfidentes: Inconfidentes: https://portal.ifs.ifsuldeminas.edu.br/index.php/editais/editais-do-campushttps://portal.ifs.ifsuldeminas.edu.br/index.php/editais/editais-do-campus..

8. RECURSO DAS INSCRIÇÕES8. RECURSO DAS INSCRIÇÕES

Pedidos de recurso referentes a inscrição deverão ser realizados até às 23h59 do dia 10 de setembro de 2021, porPedidos de recurso referentes a inscrição deverão ser realizados até às 23h59 do dia 10 de setembro de 2021, por
meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível em: meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível em: https://forms.gle/zfWGpPSmypuGAQU97https://forms.gle/zfWGpPSmypuGAQU97

9. RESULTADO PRELIMINAR9. RESULTADO PRELIMINAR

 O resultado preliminar será divulgado a partir do dia 14 de setembro de 2021. As datas de divulgação dos O resultado preliminar será divulgado a partir do dia 14 de setembro de 2021. As datas de divulgação dos
resultados poderão ser alteradas, desta maneira os candidatos são responsáveis por acompanhar as atualizaçõesresultados poderão ser alteradas, desta maneira os candidatos são responsáveis por acompanhar as atualizações
no site de divulgação do edital. no site de divulgação do edital. 

10. RECURSO DO RESULTADO PRELIMINAR10. RECURSO DO RESULTADO PRELIMINAR

Pedidos de recurso referentes ao resultado preliminar deverão ser realizados até às 23h59 do dia 15 de setembroPedidos de recurso referentes ao resultado preliminar deverão ser realizados até às 23h59 do dia 15 de setembro
de 2021, por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível em:de 2021, por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível em:
https://forms.gle/jmrCP9h3FuJPAHk19https://forms.gle/jmrCP9h3FuJPAHk19

11. RESULTADO FINAL 11. RESULTADO FINAL 

 O resultado final será divulgado a partir do dia 16 de setembro de 2021.  O resultado final será divulgado a partir do dia 16 de setembro de 2021. 

12. QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DOS BOLSISTAS12. QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DOS BOLSISTAS

O coordenador poderá solicitar a substituição do bolsista nos casos em que este deixar de cumprir as obrigações.O coordenador poderá solicitar a substituição do bolsista nos casos em que este deixar de cumprir as obrigações.
Neste caso, o coordenador deverá encaminhar solicitação à Direção de Desenvolvimento Educacional, ao e-mailNeste caso, o coordenador deverá encaminhar solicitação à Direção de Desenvolvimento Educacional, ao e-mail
“dde.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br”, contendo: “dde.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br”, contendo: 

a) declaração com justificativa construída no SUAP, solicitando a Substituição do Bolsista. A declaração deve sera) declaração com justificativa construída no SUAP, solicitando a Substituição do Bolsista. A declaração deve ser
assinada eletronicamente pelo coordenador do curso; assinada eletronicamente pelo coordenador do curso; 

b) seja nomeado o próximo candidato na ordem de classificação do resultado do edital;b) seja nomeado o próximo candidato na ordem de classificação do resultado do edital;

c) o coordenador deverá encaminhar a documentação listada conforme descrito no item 6.1 deste edital para oc) o coordenador deverá encaminhar a documentação listada conforme descrito no item 6.1 deste edital para o
novo bolsista. Na ocasião de substituição do bolsista deverá ser respeitado o prazo legal para tal solicitação. Onovo bolsista. Na ocasião de substituição do bolsista deverá ser respeitado o prazo legal para tal solicitação. O
bolsista substituto não poderá receber a bolsa por período inferior a dois meses. Caso reste menos de duasbolsista substituto não poderá receber a bolsa por período inferior a dois meses. Caso reste menos de duas
parcelas das bolsas a serem recebidas, a bolsa deverá ser cancelada. parcelas das bolsas a serem recebidas, a bolsa deverá ser cancelada. 

13. INÍCIO DAS ATIVIDADES13. INÍCIO DAS ATIVIDADES

Os bolsistas selecionados iniciarão as atividades no dia 20 de setembro de 2021.Os bolsistas selecionados iniciarão as atividades no dia 20 de setembro de 2021.

14. CRONOGRAMA14. CRONOGRAMA



ATIVIDADEATIVIDADE DATADATA ACESSOACESSO

Publicação do EditalPublicação do Edital
01 de setembro de01 de setembro de
20212021

https://portal.ifs.ifsuldeminas.edu.br/index.php/editais/editais-https://portal.ifs.ifsuldeminas.edu.br/index.php/editais/editais-
do-campusdo-campus

Período de InscriçãoPeríodo de Inscrição
01 de setembro a 08 de01 de setembro a 08 de
setembro de 2021setembro de 2021

https://forms.gle/gLddqQxugmQGxvDQAhttps://forms.gle/gLddqQxugmQGxvDQA

Resultado das inscriçõesResultado das inscrições
deferidasdeferidas

09 de setembro de09 de setembro de
20212021

https://portal.ifs.ifsuldeminas.edu.br/index.php/editais/editais-https://portal.ifs.ifsuldeminas.edu.br/index.php/editais/editais-
do-campusdo-campus

Recurso das inscrições Recurso das inscrições 
até as 23h59 do dia 10até as 23h59 do dia 10
de setembro de 2021de setembro de 2021

https://forms.gle/zfWGpPSmypuGAQU97https://forms.gle/zfWGpPSmypuGAQU97

EntrevistasEntrevistas
13 de setembro de13 de setembro de
20212021

Será divulgado através de e-mail enviado pela Coordenação doSerá divulgado através de e-mail enviado pela Coordenação do
curso curso 

Resultado preliminarResultado preliminar
14 de setembro de14 de setembro de
20212021

https://portal.ifs.ifsuldeminas.edu.br/index.php/editais/editais-https://portal.ifs.ifsuldeminas.edu.br/index.php/editais/editais-
do-campusdo-campus

Recurso do resultadoRecurso do resultado
preliminarpreliminar

Deve ser realizado atéDeve ser realizado até
as 23h59 do dia 15 deas 23h59 do dia 15 de
setembro de 2021setembro de 2021

https://forms.gle/jmrCP9h3FuJPAHk19https://forms.gle/jmrCP9h3FuJPAHk19

Resultado final Resultado final 
16 de setembro de16 de setembro de
20212021

https://portal.ifs.ifsuldeminas.edu.br/index.php/editais/editais-https://portal.ifs.ifsuldeminas.edu.br/index.php/editais/editais-
do-campusdo-campus

Início das atividades Início das atividades 
20 de setembro de20 de setembro de
20212021

Prof. Luiz Flávio Reis FernandesProf. Luiz Flávio Reis Fernandes

Diretor-GeralDiretor-Geral

ANEXO  IANEXO  I

EDITAL 52/2021 - MODELO DE PERGUNTAS E FICHA DE AVALIAÇÃO PARA ENTREVISTAEDITAL 52/2021 - MODELO DE PERGUNTAS E FICHA DE AVALIAÇÃO PARA ENTREVISTA

  

Modelo de questões para entrevista (cada coordenação poderá adaptar o modelo e o peso de cada questão deModelo de questões para entrevista (cada coordenação poderá adaptar o modelo e o peso de cada questão de
acordo com as necessidades e especificidades do curso).acordo com as necessidades e especificidades do curso).

1. Apresentação pessoal do candidato (Esta pergunta é quase obrigatória em uma entrevista de emprego eApresentação pessoal do candidato (Esta pergunta é quase obrigatória em uma entrevista de emprego e
deverá ser muito bem praticada para uma resposta sucinta, direta e, acima de tudo, que valorize o seu perfildeverá ser muito bem praticada para uma resposta sucinta, direta e, acima de tudo, que valorize o seu perfil
profissional). profissional). 

2. Quais suas expectativas e motivações pessoais para execução da bolsa? (pode ser complementada com aQuais suas expectativas e motivações pessoais para execução da bolsa? (pode ser complementada com a
análise conjunta da resposta apresentada durante a pré-inscrição no formulário eletrônico).análise conjunta da resposta apresentada durante a pré-inscrição no formulário eletrônico).

3. Qual seu conhecimento com as demandas da Coordenação do curso?Qual seu conhecimento com as demandas da Coordenação do curso?



4. Compatibilidade do candidato com as ações propostas e que serão desenvolvidas na Coordenação do curso.Compatibilidade do candidato com as ações propostas e que serão desenvolvidas na Coordenação do curso.

5. Tempo de matrícula com relação ao tempo para integralização do curso. Tempo de matrícula com relação ao tempo para integralização do curso. 

Ficha de Avaliação para entrevista:Ficha de Avaliação para entrevista:

Ficha para avaliação do BolsistaFicha para avaliação do Bolsista

Critérios classificatórios avaliados na entrevista Critérios classificatórios avaliados na entrevista 
ValorValor

PontuaçãoPontuação
atribuídaatribuída

11
Apresentação do candidato. (Avaliar habilidades de comunicação,Apresentação do candidato. (Avaliar habilidades de comunicação,
domínio de ferramentas tecnológicas para trabalho remoto edomínio de ferramentas tecnológicas para trabalho remoto e
outras habilidades necessárias à execução da bolsa).outras habilidades necessárias à execução da bolsa).

2020

22

Apresentação das expectativas e motivações pessoais doApresentação das expectativas e motivações pessoais do
candidato para execução da bolsa (Análise conjunta da respostacandidato para execução da bolsa (Análise conjunta da resposta
apresentada durante a pré-inscrição através do formulárioapresentada durante a pré-inscrição através do formulário
eletrônico).eletrônico).

2020

33
Conhecimento sobre as demandas de Apoio à Coordenação doConhecimento sobre as demandas de Apoio à Coordenação do
Curso.Curso.

2020

44
Compatibilidade do candidato com as ações propostas e queCompatibilidade do candidato com as ações propostas e que
serão desenvolvidas na Coordenação do curso.serão desenvolvidas na Coordenação do curso.

2020

55
Tempo de matrícula com relação ao tempo para integralizaçãoTempo de matrícula com relação ao tempo para integralização
do curso.do curso.

2020

TotalTotal 100100   

ANEXO IIANEXO II

EDITAL 52/2021  - SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA APOIO ÀS COORDENAÇÕES DOS CURSOS PRESENCIAISEDITAL 52/2021  - SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA APOIO ÀS COORDENAÇÕES DOS CURSOS PRESENCIAIS

TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTATERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA

01. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO01. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO:NOME COMPLETO:



DATA DE NASCIMENTO:             /            /DATA DE NASCIMENTO:             /            / CPF:CPF:

ENDEREÇO:ENDEREÇO:

CEP:CEP: CIDADE:CIDADE: UF:UF: TEL:TEL:

E-mail:E-mail: CURSO:CURSO:

Nº DE MATRÍCULA:Nº DE MATRÍCULA: PERÍODO:PERÍODO:

02. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO02. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

DECLARO conhecer e concordar com as normas definidas no Edital 52/2021 e comprometo-me aDECLARO conhecer e concordar com as normas definidas no Edital 52/2021 e comprometo-me a
executar as atividades como bolsista segundo essas normas e demais orientações emanadas pelo (a)executar as atividades como bolsista segundo essas normas e demais orientações emanadas pelo (a)
coordenador(a) do curso;coordenador(a) do curso;

São requisitos para estudantes participarem como integrantes da equipe de execução dos projetosSão requisitos para estudantes participarem como integrantes da equipe de execução dos projetos
contemplados por este edital:contemplados por este edital:

a. ser estudante regularmente matriculado em cursos técnicos e de graduação, na modalidadea. ser estudante regularmente matriculado em cursos técnicos e de graduação, na modalidade
presencial, do IFSULDEMINAS campus Inconfidentes;presencial, do IFSULDEMINAS campus Inconfidentes;

b. permanecer com matrícula ativa enquanto durar a execução do projeto;b. permanecer com matrícula ativa enquanto durar a execução do projeto;

c. ter disponibilidade para desenvolver as atividades do plano de trabalho proposto, sob orientaçãoc. ter disponibilidade para desenvolver as atividades do plano de trabalho proposto, sob orientação
do(a) coordenador(a) do curso;do(a) coordenador(a) do curso;

d.  possuir equipamento de informática com acesso à rede de internet que lhe possibilite a execuçãod.  possuir equipamento de informática com acesso à rede de internet que lhe possibilite a execução
das ações propostas pelo(a) coordenador(a) do curso;das ações propostas pelo(a) coordenador(a) do curso;

e. entregar relatório final (e a ficha de frequência e de avaliação preenchida pela coordenação doe. entregar relatório final (e a ficha de frequência e de avaliação preenchida pela coordenação do
curso) referente as atividades desenvolvidas em até 30 dias após a conclusão da vigência da bolsa;curso) referente as atividades desenvolvidas em até 30 dias após a conclusão da vigência da bolsa;

f. devolver ao IFSULDEMINAS, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) indevidamente,f. devolver ao IFSULDEMINAS, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) indevidamente,
caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima não sejam cumpridos.caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima não sejam cumpridos.

DECLARO estar ciente de que informações falsas, ou o não cumprimento dos compromissos aquiDECLARO estar ciente de que informações falsas, ou o não cumprimento dos compromissos aqui
firmados, implicará o cancelamento da bolsa e a devolução dos recursos recebidos, além de outrasfirmados, implicará o cancelamento da bolsa e a devolução dos recursos recebidos, além de outras
medidas disciplinares.medidas disciplinares.

_____________, ________de _____________de 2021._____________, ________de _____________de 2021.

Assinatura do(a) BolsistaAssinatura do(a) Bolsista
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