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Programa de Pós-Graduação em Saneamento, 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
  

Chamada para candidatos a Bolsas de Mestrado/Doutorado 

1º Semestre de 2021 

Estão abertas as inscrições para candidatura às bolsas regulares do PPG SMARH, em nível de Mestrado e 
Doutorado para os novos alunos ingressantes no Primeiro semestre de 2021, e para os alunos veteranos do 
PPG-SMARH.  
A atribuição de bolsas seguirá os procedimentos estabelecidos pela Resolução 001/2018 do PPG SMARH 
Disponível em: http://www.smarh.eng.ufmg.br/docs/bolsas-001-2018.pdf  
 

INSCRIÇÕES 

 
1. As inscrições serão exclusivamente on-line, no período de 12/03/2021 a 18/03/2021, através do site 
do PPG-SMARH no link: http://www.smarh.eng.ufmg.br/doconlinepasso1.php?numaut=67  
 
2. Preenchimento, em caráter opcional, do Questionário Socioeconômico da Fundação Mendes 
Pimentel (FUMP), em procedimento on-line por intermédio da página http://www.fump.ufmg.br , no 
período de 12 a 18 de MARÇO de 2021. Os alunos que optarem pelo não preenchimento receberão 
valor zero na Nota 3, conforme parágrafo 4º do artigo 6º da Resolução 001/2018. 
 
2.1 Os candidatos que irão preencher o cadastro socioeconômico da FUMP devem atentar para as 
 datas abaixo: 
_Período de preenchimento do questionário socioeconômico e protocolo dos documentos iniciais pelos 
estudantes: das 12:00 horas do dia 12/03/2021 às 23:59 horas do dia 18/03/2021; 

_Período de protocolo dos documentos complementares: da 00:00 hora do dia 19/03/2021 até às 
15:00 horas do dia 22/03/2021; 

_Período de entrega do resultado pela FUMP para a Coordenação do curso: até às 15:00 horas do dia 
29/03/2021; 
 
3. As inscrições são exclusivamente on-line no site do PPG-SMARH e tem os seguintes passos: 

  
_Preencher o formulário digital com as informações: 

A. O nome do candidato(a), seu número de CPF, data de nascimento e número de matrícula (se já 
tiver);  

B. Dados sobre o processo seletivo de entrada no PPG SMARH do candidato à bolsa, como segue: 
I. Ano de entrada no PPG-SMARH; 

II. A área de concentração; 
III. A classificação que obteve no processo seletivo, o número total de classificados no semestre 

do referente ano na sua área de concentração e informar se concorreu por ampla concorrência 
ou cota; 

IV. Informar se preencherá ou não o Questionário Socioeconômico da FUMP. 
 

 



http://smarh.eng.ufmg.br/index.php


