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EDITAL DE BOLSAS 2022 

Comissão de Bolsas e Estágio Docência 

  
  

  
A Comissão de Bolsas e Estágio Docência do PPGTURPATRI/UFOP, no uso de 

suas atribuições legais, torna público o Edital 01/2022 para a distribuição de 06 (seis) 

bolsas de estudos nos termos das regras das agências financiadoras e do presente 

processo seletivo. O PPGTURPATRI possui o quantitativo de 06 (seis) bolsas a serem 

distribuídas para a turma ingressante em 2022, sendo 01 (uma) bolsa FAPEMIG, 02 

(duas) bolsas CAPES e 03 (três) bolsas UFOP. 

 

2. As bolsas CAPES e UFOP são no valor de R$ 1.500,00 mensal e a bolsa FAPEMIG 

possui o valor de R$ 1.875,00 mensal. Serão pagas por um período de 12 meses, 

podendo, conforme as normas e os critérios (atuais ou vindouros) do PPGTURPATRI, 

da UFOP e das agências financiadoras, serem renovadas por até 12 meses ao final 

desse prazo.  

a. As regras e critérios das agências financiadoras podem ser acessadas em: 

  https://propp.ufop.br/pt-br/pos-graduacao/bolsas-de-mestrado-doutorado-e-

pos-doutorado  

b. As regras do PPGTURPATRI podem ser acessadas em: 

https://turismoepatrimonio.ufop.br/normas-e-regulamentos 

 

3. A Comissão de Bolsas CONVOCA os/as interessados/as a participarem do 

processo seletivo nos seguintes termos:  

a.  Aos/às interessados/as da turma de 2022 para distribuição de 06 (seis) bolsas, 

sendo 01 (uma) bolsa FAPEMIG, 02 (duas) bolsas CAPES e 03 (três) bolsas UFOP. 

  
4. O critério de distribuição é definido da seguinte forma:  

https://propp.ufop.br/pt-br/pos-graduacao/bolsas-de-mestrado-doutorado-e-pos-doutorado
https://propp.ufop.br/pt-br/pos-graduacao/bolsas-de-mestrado-doutorado-e-pos-doutorado
https://turismoepatrimonio.ufop.br/normas-e-regulamentos


 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

ESCOLA DE DIREITO, TURISMO E MUSEOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO 

E PATRIMÔNIO 

 

 

 
a. As bolsas serão distribuídas por ordem de classificação das notas finais, utilizando-

se como critério de desempate o resultado da prova escrita. 

   

5. Os/as interessados/as deverão preencher o formulário entre os dias 03 de 

agosto até o dia 06 de agosto às 14h. Link: 

https://forms.gle/u5TQxRxcJdP7HXqWA 

6. Os resultados serão divulgados no site do PPGTURPATRI no dia 06 de agosto de 

2022, a partir das 17h.  

  
  

Ouro Preto, 03 de agosto de 2022.  

  
  

 

   

  

Comissão de Bolsas:  

 

Assinado no original 

 

Profa. Dra. Kerley dos Santos Alves 

Profa. Dra. Maria do Carmo Pires 

Prof. Dr. Rodrigo Burkowski 

Beatriz Flexa Ribeiro Proença Gomes da Silva – representante discente 
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