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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM FONTES RENOVÁVEIS: GERAÇÃO, 

OPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO 

RESULTADO DA ALOCAÇÃO DE BOLSAS PARA O 2º SEMESTRE DE 2022 

 

A Coordenação do Curso de Especialização em Fontes Renováveis: Geração, Operação 

e Integração, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE), da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no uso de suas atribuições regulamentares, torna 

público o resultado da alocação de bolsas a candidatos classificados ao Curso de Especialização 

para o segundo semestre de 2022, conforme item 7 do Edital de Seleção 834/2022 publicado.  

Não houve candidatos solicitantes de bolsa do quadro de servidores da UFMG, portanto 

a totalidade das bolsas disponíveis será ofertada para o público externo. 

A Tabela I apresenta o resultado para solicitantes de bolsa externos à UFMG, aprovados 

e classificados no edital de seleção e avaliados segundo os critérios de vulnerabilidade definidos 

pela FUMP. A pontuação atribuída pela FUMP é apresentada nessa tabela, sendo que quanto 

menor a pontuação maior a vulnerabilidade. As bolsas foram alocadas proporcionalmente a essa 

pontuação, até que se atingisse o total de 10% de bolsas das vagas preenchidas, nos termos da 

Resolução Nº 07/2004 do Conselho Universitário da UFMG. 

 

Tabela I – Resultado da Alocação de Bolsas Baseado nos Critérios da FUMP dos candidatos 

aprovados e classificados no processo seletivo do 2º semestre 2022 

Candidatos Solicitante Pontuação FUMP Bolsa (% de 
Desconto) 

Alisson Camargos Costa 145 30% 
Diego Maradona Gonçalves dos Santos 118 60% 
Marcelo Wilker Pereira Duarte 130 50% 
Tainá Fernanda Guimarães Gonçalves 86 80% 

 

Os candidatos apresentados na Tabela II preencheram o questionário socioeconômico 

da FUMP, porém não entregaram toda a documentação comprobatória exigida. Desse modo, os 

candidatos da Tabela II não participaram do processo de alocação de bolsas.  

Tabela II – Candidatos Excluídos do Processo de Alocação de Bolsas 

Candidatos Solicitante Data de Preenchimento Questionário 
Jean Carlos Damasceno 13/06/2022 

 

Para efetivação da matricula no curso, os candidatos elencados na Tabela I e II, deverão 

cumprir as seguintes etapas: 
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1- A Fundação Christiano Ottoni (FCO) enviará para o e-mail informado na ficha de 

inscrição, o Contrato de Prestação de Serviço Educacional e o boleto para 

pagamento da primeira mensalidade do curso. O contrato deverá ser retornado com 

a assinatura digital até o dia 05/08/2022 e o boleto deverá ser liquidado 

impreterivelmente até 10/08/2022. 

2- Após a formalização contratual junto à FCO, a Coordenação procederá o envio da 

documentação pertinente para o Departamento de Registro e Controle Acadêmico 

da UFMG (DRCA). A documentação utilizada será a mesma entregue durante o 

processo seletivo. Caso haja necessidade da substituição de algum documento, a 

Coordenação entrará em contato com o candidato para as devidas providências. 

3- O candidato deverá realizar seu cadastro prévio no DRCA, mediante o 

preenchimento de formulário disponível no site 

https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio. O cadastro prévio dos candidatos 

selecionados deverá ser feito no período entre os dias 03 e 10/08/2022.  

4- A data de início das atividades está prevista para o dia 19/08/2022 e o local de sua 

realização e maiores informações a respeito serão comunicadas em tempo hábil a 

todos candidatos registrados por mensagem eletrônica (e-mail), bem como 

divulgadas na home page do curso. 

Perderá automaticamente o direito à vaga e será considerado formalmente desistente 

o(a) candidato(a) classificado(a) que não efetuar algum dos procedimentos acima descritos. 

A Coordenação solicita àqueles que porventura desistam de realizar o curso neste 

momento, que, a seu critério, comuniquem por e-mail à coordenação a desistência. 

Coordenação 

Prof. Victor Flores Mendes 

Prof. Eduardo Nohme 

https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio

