FOUNDATION

Programa de Bolsas

FUNDAÇÃO SOPHIA ZAVERI

Apresentação:
A Fundação Sophia Zaveri abre chamada para apoio a estudantes do curso
de medicina da UEM em situação de vulnerabilidade socioeconômica
para atuar, na qualidade de bolsistas, em projetos de ensino ou
extensão de relevância social.

Descrição:
Seleção de estudantes para concessão de bolsas de estudo, no valor mensal
de R$800,00 (oitocentos reais), por um período de 12 (doze) meses, podendo o
estudante bolsista ter o benefício renovado, mediante relatórios anuais e novos
planos de atividades, até o ﬁnal de sua graduação, sujeito à disponibilidade de
recursos.

Número de beneficiários:
05 estudantes

Objetivos:
Apoiar estudantes de Medicina da UEM em situações de vulnerabilidade
socioeconômica que ameacem a permanência e progressão no curso de
graduação, e ao mesmo tempo promover a formação por meio da atuação em
projetos acadêmicos de impacto social.

Requisitos:

• Estar regularmente matriculado/a no Curso de graduação em Medicina da
UEM.

• Não possuir vínculo empregatício.
• Não ser portador de diploma de nível superior.
• Não estar matriculado em outro curso de graduação.
• Não ser beneﬁciário/a de outras bolsas ou auxílios.
• Comprovar a situação de vulnerabilidade socioeconômica.
• Apresentar rendimento acadêmico suﬁciente, com retenção de até 2
•

componentes curriculares no ano letivo de 2019.
Desenvolver atividades em projetos de ensino ou extensão com impacto
social.
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Inscrição:
As inscrições estão abertas de 25/05/2020 a 05/06/2020.
Os candidatos que preencham os requisitos devem apresentar os seguintes
documentos:

• Formulário de inscrição devidamente preenchido.
• Cópia do histórico escolar atualizado, com a média aritmética das disciplinas
•
•

cursadas (MADC).
Documento comprobatório da situação de vulnerabilidade socioeconômica,
emitido pela universidade.
Plano de atividades em projeto de ensino ou extensão na UEM,
contextualizando a participação do candidato no projeto e explicitando o
impacto social esperado.

Seleção:
A seleção dos beneficiários será feita pela Fundação Sophia Zaveri, por meio
de análise da documentação dos candidatos.

Avaliação e renovação anual do benefício:
Os estudantes bolsistas deverão apresentar relatórios anuais, descrevendo as
atividades desenvolvidas. Cada estudante bolsista será avaliado pela
Fundação Sophia Zaveri, mediante análise do relatório anual e do histórico
escolar do aluno do mesmo período.
A renovação da concessão dependerá também da análise do plano de
atividades para os 12 meses seguintes, a ser apresentado pelo estudante
juntamente com o relatório e o histórico escolar anuais.
A renovação do benefício está sujeita à disponibilidade de recursos.

Maiores informações: sophiazaverifoundation@bmiglobaled.com
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