Edital Processo Seletivo Para Bolsas de Estudos do
Campeonato Estadual de Matemática (CEM) 2021/1
VAGAS REMANESCENTES
Estudantes e professores originários do Campeonato Estadual de Matemática
1

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL E CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (manhã e noite). Além
do FIES, Pravaler e Creditar Universidade, a Escola de Engenharia de Minas Gerais
oferece bolsas de estudo, não cumulativa, para alunos vinculados ao CEM, conforme
a ordem de classificação, aferida nas etapas do Vestibular/Enem e as etapas virtuais
do CEM, conforme a seguir:

1.1 Bolsa para alunos das Escolas Parceiras do CEM
INTEGRAIS
PARCIAIS

1 bolsas de estudos integrais (100%) para o curso de Engenharia Civil
10 bolsas de estudos parciais (75%) para o curso de Engenharia Civil
10 bolsas de estudos parciais (75%) para o curso de Ciência da Computação

PARCIAIS

20 bolsas de estudos parciais (50%) para o curso de Engenharia Civil
20 bolsas de estudos parciais (50%) para o curso de Ciência da Computação

1.2 Bolsa para Professores Orientadores das Escolas Parceiras do CEM:
INTEGRAIS
PARCIAIS

1 bolsa de estudo integral (100%) para o curso de Engenharia Civil
1 bolsa de estudo parcial (75%) para o curso de Engenharia Civil
1 bolsa de estudo parcial (75%) para o curso de Ciência da Computação

PARCIAIS

1 bolsa de estudo parcial (50%) para o curso de Engenharia Civil
1 bolsa de estudo parcial (50%) para o curso de Ciência da Computação
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3 Critérios do Processo Seletivo de Bolsa:
3.1 Nota de corte Vestibular ou Enem para provas realizadas até 29 de janeiro:
∙ Para ser classificado, o candidato deverá obter, no mínimo, 40% (quarenta por cento) dos
pontos relativos à Prova de Redação;
∙ ENEM: Para ser classificado, o candidato deverá obter, no mínimo, 40% (quarenta por
cento) dos pontos relativos à Prova de Redação.

3.2 Das inscrições:
∙ Fazer a inscrição do Vestibular/ENEM na EMGE.
https://emge.edu.br/como-ingressar/vestibular/
3.3 Do Prazo final:
∙ Para concorrer a bolsa de estudo, o candidato deverá ter realizado o Vestibular/ENEM até
29 de janeiro;

3.4 Resultado do processo de bolsa:
∙ Primeiro resultado: 20 de janeiro de 2021.

∙ Último resultado: 09 de fevereiro d
 e 2021.

3.5 Critérios da bolsa:
∙ As bolsas serão concedidas de acordo com o seguinte cálculo: 60% da nota do vestibular
realizado pela EMGE ou nota do Enem e 40% da nota obtida no Campeonato Estadual de
Matemática.
∙ As bolsas de estudo serão concedidas 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, 15 de dezembro de 2020.

Prof. Franclim J. Sobral de Brito
–– Reitor da EMGE–
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