
EDITAL DE SELEÇÃO CIEM-UFMG ACADÊMICO- 

BOLSISTA DE MEDICINA 

 

O coordenador, Prof. Dr. Marco Aurélio Lana Peixoto, faz saber que, no período de 12 

de março de 2015 a 20 de março de 2015 de 08:00 as 12:00 horas e de 14:00 às 

16:00 horas, na secretaria do Centro de Investigação em Esclerose Múltipla de 

Minas Gerais- CIEM , Hospital das Clínicas da UFMG - Anexo Hospital São Geraldo 

-Av. Alfredo Balena, 110, 3º andar, estarão abertas as inscrições de candidatos para 

Bolsistas do Programa de Extensão do ano de 2015. Há 02 (duas) vagas para o Projeto 

“Centro de Investigação em Esclerose Múltipla de Minas Gerais- CIEM”. Poderão 

inscrever-se alunos regularmente matriculados no curso de graduação de Medicina da 

UFMG. O período de vigência da bolsa será de abril de 2015 a fevereiro de 2016. 

Os requisitos necessários para participação no Projeto são: 

i. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFMG e não ser 

beneficiário de qualquer outro tipo de bolsa paga por programas oficiais.  

ii. Providenciar o cadastro de seu currículo na Plataforma Lattes (site www.cnpq.br/). 

iii. Preencher corretamente o seu cadastro no Sistema de Fomento de Bolsas de 

Extensão e aguardar a sua vinculação no Sistema pelo orientador.  

iv. Retornar ao Sistema de Fomento, após o orientador vincula-lo à bolsa no sistema, 

para informar o número do RG, o endereço eletrônico de seu currículo  Lattes e o 

número de sua conta corrente no Banco do Brasil para recebimento da bolsa a ser 

creditada.  

v. Concordar com o Termo de Compromisso do Discente Bolsista, disponibilizado no 

Sistema de Fomento de Bolsas de Extensão, o qual estipula as obrigações do 

bolsista em 2015.  

vi. Preencher o formulário de avaliação no Sistema de Fomento de Bolsas de Extensão, 

por ocasião do final de sua participação no programa/projeto ou em data definida 

pelo orientador.  

vii. Dedicar, sem prejuízo de outras atividades curriculares, 20 (vinte) horas semanais 

ao programa/projeto, cumprindo as atividades estabelecidas no plano de atividades 

que exigirá presença física na 2
a
 feira e 4

a
 feira, nos períodos matutino e vespertino.  

viii. Apresentar desempenho acadêmico satisfatório, nos termos da Resolução 

Complementar nº 03/2012 do Conselho Universitário da UFMG, de 27de novembro 

de 2012.  

ix. Participar das atividades do XVIII Encontro de Extensão, apresentando trabalho 

como autor ou coautor em 2015.  

 

No ato de inscrição os candidatos deverão deixar cópia do histórico escolar, currículo 

lattes e disponibilidade de horários em 2015. 

A seleção será feita em duas etapas, sendo a primeira através de análise do histórico 

escolar, análise do currículo lattes e avaliação de disponibilidade de horários em 

2015. A listagem dos alunos selecionados para a segunda etapa estará disponível no dia 

27 de março de 2015 no Centro de Investigação em Esclerose Múltipla de Minas 

Gerais- CIEM , Hospital das Clínicas da UFMG - Anexo Hospital São Geraldo -Av. 

  

http://www.cnpq.br/
http://www.medicina.ufmg.br/centenario
http://www.medicina.ufmg.br/centenario


Alfredo Balena, 110, 3º andar. A segunda etapa com avaliação escrita e entrevista será 

realizada no Centro de Investigação em Esclerose Múltipla de Minas Gerais- 

CIEM, Hospital das Clínicas da UFMG - Anexo Hospital São Geraldo -Av. Alfredo 

Balena, 110, 3º andar, às 08:00 horas no dia 07 de abril de 2015. 

 

II. O bolsista selecionado deverá apresentar número de conta bancária do Banco do 

Brasil no momento da contratação. 

 

 

Belo Horizonte, 11 de Março de 2015. 

 

 

 

Prof. Marco Aurélio Lana Peixoto   Prof. Dr. Tarcizo Afonso Nunes 

      Coordenador do Programa     Diretor da Faculdade de Medicina/UFMG 


