
Instituição No. de inscrição 

 

Assinatura do solicitante: 

 

 
 

Nome:         

Instituição:   Entrada:  Classificação na seleção:  

Cidade de Residência:       

Distância em quilômetros entre a residência e o local onde frequenta o PROFBIO :   
 

Nos itens a seguir, assinale SIM ou NÃO: 

Está usufruindo de bolsa em qualquer modalidade, salvo as permitidas pela legislação em vigor; 
 SIM  NÃO 

É discente em outro programa de pós-graduação; 
 SIM  NÃO 

Possui relação de trabalho com a instituição associada que oferta o PROFBIO; 
 SIM  NÃO 

Está cedido a órgãos públicos, sindicatos, exercendo funções de gestão, ou em situação de 

afastamento não farão jus ao recebimento da bolsa, excetuando aqueles cedidos especificamente 

para o exercício da docência; 

 
 SIM  NÃO 

Dispõe de no mínimo 20 (vinte) horas semanais para dedicar-se ao PROFBIO 
 SIM  NÃO 

Coloca-se à disposição para integrar banco de currículos com a finalidade de atuação na função de 

tutor no âmbito do sistema uab, após o término de seu mestrado, por igual período ao de vigência de 

sua bolsa; 

 
 SIM  NÃO 

Compromete-se a continuar atuando, por um período não inferior a cinco anos após a diplomação, 

como professor da rede pública, desenvolvendo, além das atividades docentes, outros trabalhos em 

temas de interesse público visando à melhoria da qualidade da educação básica, nas escolas públicas 

que estiver vinculado; 

 

 SIM  NÃO 

Teve classificação socioeconômica pela FUMP/UFMG; 

 

 Se sim, indique aqui o resultado da Classificação:  

 SIM  NÃO 

      (                ) 

Encontra-se de licença; 
 SIM  NÃO 

Pertence ao quadro permanente de servidores da Rede Pública de Ensino; 
 SIM  NÃO 

Obteve aprovação em estágio probatório como professor da rede pública; 
 SIM  NÃO 

Possui efetiva docência de Biologia no ensino médio da rede pública de ensino; 
 SIM  NÃO 

 

O pagamento da bolsa será feito EXCLUSIVAMENTE no 

Banco do Brasil. Se for agraciado com a bolsa, você deverá 

abrir uma conta. Caso já possua, informe: 

Agência: No. da Conta: 

 

FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO 



Instituição No. de inscrição 

 

Assinatura da secretaria: 

  A solicitação de bolsa foi deferida? 

Homologação (Campo a ser preenchido pelo coordenador local) 

Assinatura do(a) Coordenador(a) local: 

Observações: 

 

 
 

 
 

 Declaração como Professor pertencente ao quadro permanente de servidores da Rede Pública de Ensino do país; 

 
 Declaração de aprovação em estágio probatório; 

 
 Comprovação de efetiva docência de Biologia no ensino médio da rede pública de ensino, durante todo o período de 

vinculação ao curso, mediante declaração do diretor da escola, com data anterior máxima de 30 (trinta) dias; 
 

 Termo de Compromisso do Bolsista assinado e sem rasuras e/ou alterações; 

 
 Comprovante de endereço residencial; 

 
 Comprovante de classificação socioeconômica pela FUMP, se for o caso. 

Documentos Comprobatórios (Campo a ser preenchido pela secretaria e os documentos comprobatórios deverão ser anexados) 



 

 


