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Fump readequa programas para incluir mais estudantes 

Com o objetivo de atender os estudantes assistidos permitindo o acesso de um 
número maior de alunos à assistência estudantil, a Fundação Universitária Mendes 
Pimentel (Fump) readequou as bolsas de Acesso ao Livro, a de Material Escolar de 
Alto Custo e a de Material Escolar em um só programa, também gratuito, 
denominado Programa de Acesso a Material Acadêmico, que começa a ser 
implementado no início do segundo semestre letivo. A fusão dos programas foi 
aprovada pelo Conselho Diretor da Fump em reunião no dia 2 de junho.

“A mudança torna o acesso dos estudantes mais inclusivo. Atenderemos um 
número maior de alunos com os recursos disponíveis para o programa. As bolsas 
que foram agrupadas já tinham objetivos similares”, argumenta a coordenadora 
de Apoio Pedagógico da Fump, Jacqueline Caldeira. Segundo ela, a mudança vai 
acarretar mais praticidade e agilidade no atendimento ao estudante que se 
deslocará à Fump apenas uma vez quando for entregar os documentos solicitados 
para acessar a bolsa. Para requisitar os benefícios do Programa, o procedimento 
continua o mesmo: inscrição e agendamento no portal da Fump a cada início de 
semestre como era feito anteriormente.

O novo benefício será concedido por meio de bolsa com valores escalonados, de 
acordo com os níveis de classificação do estudante: nível I (bolsa de até R$ 
400,00), nível II (até R$ 300,00) e nível III (até R$ 200,00). Os alunos assistidos de 
Odontologia do 3º período receberão bolsa de até R$ 1.000,00, uma vez que nesta 
fase os gastos com materiais descartáveis e instrumentais específicos desse curso 
são muito elevados, justifica a coordenadora.
  
Por ordem de prioridade, os critérios para a conceder a bolsa são os seguintes: 
estar em acompanhamento socioassistencial com a equipe do Serviço Social da 
Fump, nível de classificação I, II e III (nesta sequência), menor renda per capita 
do grupo familiar, acesso ao Programa pela primeira vez e sorteio em caso de 
empate nos outros critérios. Segundo Jacqueline Caldeira, o item renda per 
capita foi inserido para “afinar os critérios de concessão da bolsa, atendendo em 
primeiro lugar os que mais precisam do benefício”. 

As inscrições para o novo programa estarão abertas de 8 a 21 de agosto no portal 
da Fump.

Mudanças também em outros programas

Outros programas também iniciam o segundo semestre com pequenas alterações 
visando um atendimento mais igualitário aos estudantes. 

Esse é o caso da Bolsa de Acesso à Informação Digital que terá o valor máximo de 



R$ 800,00. O recurso é para auxiliar o estudante na aquisição do primeiro 
computador (desktops ou laptops como netbook ou notebook), não sendo 
permitida a compra de peças de hardware e acessórios avulsos. “A nota fiscal tem 
que ser emitida em nome do estudante”, lembra a coordenadora de Apoio 
Pedagógico, Jacqueline Caldeira. 

Serão atendidos estudantes de cursos presenciais de primeira graduação da 
UFMG, classificados pela Fump no nível I que estejam regulamente matriculados e 
frequentes. A menor renda per capita do grupo familiar também será critério de 
concessão da bolsa. 

Já a Bolsa para Eventos Especiais será concedida somente mediante apresentação 
de documentos que comprovem que o estudante vai apresentar trabalho 
relacionado à sua área de formação acadêmica. Sob análise, a Fump irá 
complementar, com valores escalonados, a concessão de auxílio financeiro 
oferecido pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) ou outro orgão de fomento ao 
estudante.
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