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Ambiente e Território (PPGSAT) 

 
 

A coordenadora do Programa de Pós-Graduação UFMG/UNIMONTES  em 
Sociedade, Ambiente e Território (PPGSAT) FAZ SABER que, no período de 24 a 29 de 
março de 2023, estarão abertas as inscrições para o edital de classificação de discentes do 
PPGSAT para possível atribuição de bolsa de estudos. 

Poderão concorrer todos os discentes do PPGSAT regularmente matriculados.Todos 

os candidatos serão avaliados conforme o intem do ANEXO I (Notal Final do processo 

seletivo de ingresso SAT, Turma 2022 ou 2023). Em caso de interesse do candidato pela 

análise da condição socioeconômica para pontuação, este deverá apresentar o número 

NIS do Cadastro Único para Programas Sociais ou CadÚnico do Governo Federal.  

As cotas de bolsas do PPGSAT serão distruidas na proporção (50% Condição 

Socioeconomica e 50% por ordem de classificação no processo seletivo de ingresso no 

SAT). Em caso do não preenchimento da cota socioeconomica, as mesmas serão 

destinadas para classificação geral. 

 
 

1. Inscrições: 

As inscrições serão realizadas, única e exclusivamente, por envio da 

documentação solicitada, em formato PDF (Anexo II), para o e-mail: 

selecaomestradosat@gmail.com, em mensagem única (em caso de duplicata, será 

considerado apenas a mensagem mais recente), com assunto BOLSA e no corpo do e-mail 

o nome completo do solicitante. 

 

2. Documentos exigidos: 

Ficha de inscrição (Anexo I) devidamente preenchida e convertida em formato PDF. 

 
 
 
 

3. Condição socioeconômica: 

Serão definidas por 2 critérios 

1) 50% das bolsas serão destinadas para candidatos inscritos no Cadastro Único 

para Programas Sociais ou CadÚnico do Governo Federal. 

2) Notal Final do processo Seletivo de Ingresso SAT, Turma 2022 ou 2023. 
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4. Resultado da classificação 

O resultado da classificação será divulgado na página do PPGSAT 31 de março de 2023 

e terá validade por seis meses, podendo ser renovado por mais um semestre. O edital de 

classificação de estudantes para atribuição das bolsas de estudo não possui relação com 

a disponibilidade das mesmas, portanto, não garante recebimento por parte aluno. 

 

O colegiado do PPGSAT possui autonomia para redistribuir as bolsas conforme critérios 

de equidade entre as turmas 2022 e 2023 

 
 
 

Montes Claros, 24 de março de 2023 

Professora Flávia Maria Galizoni 

Coordenadora do Mestrado em Produção Animal da UFMG 



 

 

ANEXO I – CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO 

 
 

ITEM 1 – EDITAL Regular de Seleção 2022 ou 2023 
 

Quesito CRITÉRIO Pontuação Máxima 

Único Nota Final no Edital Regular 100 



2 

 

 

ANEXO II - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 2023/1 

 
 

Nome do Discente:    
 

CPF:__________________________ 
 

Número NIS (CadÚnico) ___________________________ 
 

Número de Matrícula da UFMG:    
 

Ano/mês de ingresso no mestrado: /    
 

 

Nome do Orientador:    
 

Instruções: Após inserir todas as informações e documentações necessárias, converter o arquivo para 

PDF antes de submeter à comissão de avaliação (selecaomestradosat@gmail.com). 

 


