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Edital Processo Seletivo Bolsa EMGE 2021/1 

1 A ESCOLA DE ENGENHARIA DE MINAS GERAIS, além do FIES, Pravaler e Creditar 

Universidade, oferece bolsas de estudo, não cumulativa, para alunos calouros na modalidade 

socioeconômica e desempenho acadêmico para o Primeiro Semestre de 2021 nos Cursos de 

Engenharia Civil e Ciência da Computação (manhã e noite).  

2 Tipos de bolsas de Estudos: 

2.1 Bolsas sem contrapartida. 

 Bolsas de até 25% para o curso todo. 

2.2 Bolsas com contrapartida ao Movimento Ecos ou Campeonato Estadual de Matemática 

 Bolsa de 26% a 40% para o curso todo. 

3 Critérios do Processo Seletivo de Bolsa de Estudo: 

3.1 Nota de corte Vestibular ou Enem: 

 Para ser classificado, o candidato deverá obter, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos pontos 

relativos à Prova de Redação; 

 ENEM: Para ser classificado, o candidato deverá obter, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos 

pontos relativos à Prova de Redação.  

3.2 Nota do processo seletivo e atributos pessoais: 

 Leva-se em consideração a nota obtida no vestibular/ENEM e dados socioeconômicos apresentados 

a equipe de captação. 

 Atributos pessoais observáveis e mensuráveis que induzem para o sucesso acadêmico para o curso 

escolhido.  

3.3 Critérios eliminatório: 

 Para as bolsas com contrapartida não ter disponibilidade de ajudar, durante 8 horas mensais, em 

atividades planejadas no Movimento Ecos ou Campeonato de Estadual de Matemática. 

3.4 Perda da bolsa de estudos: 

 Ter um índice de reprovação muito alto e não dar a contrapartida. 

3.5 Perfil da bolsa de estudos: 

 As bolsas de estudo serão ofertadas para todo o Curso e cobrirão, exclusivamente os custos das 

Disciplinas Curriculares;  

 A renovação da referida Bolsa de Estudo não contemplará os custos relativos à Disciplina em 

repetência por motivo de reprovação acadêmica. O pagamento da semestralidade das Disciplinas 

reprovadas sempre será realizado em 4 parcelas, sendo essas nas quatro últimas parcelas de cada 

semestre, quando cursadas. 

Belo Horizonte, 08 de outubro de 2020. 
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