UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA

COMUNICADO CEAD – COORDENAÇÂO UAB/UFOP - PAGAMENTO DE BOLSAS EM
2019

Considerando a vigência do Acórdão Nº 815/2018 do TCU que determinou a
adoção, por parte da UFOP, do processo seletivo para as diversas funções previstas no
sistema UAB e tendo ainda em consideração o encerramento do período letivo do segundo
semestre de 2018, a Coordenação UAB/UFOP, em entendimento firmado na 26ª Reunião
Ordinária do Conselho Departamental do CEAD/UFOP, realizada em 12 de dezembro do
corrente, decidiu:

1. Suspender a partir de janeiro de 2019 o pagamento de bolsas docentes e de tutoria
para quem não tenha passado por processo seletivo, ou para as bolsas cujo
processo seletivo tenha sido feito há mais de 4 (quatro) anos.

2. As bolsas de dezembro de 2018 (que serão depositadas em janeiro de 2019) serão
pagas, pois se referem ao encerramento do segundo semestre letivo de 2018,
conforme Mem. Circular 02/2018/COORDENAÇÃO UAB/UFOP, de 30/07/2018.

3. Suspender o pagamento de bolsa de coordenação (para as diversas funções
existentes) para quem tenha assumido a coordenação após a vigência do Acórdão
Nº 815/2018 do TCU.

4. No primeiro semestre de 2019 deverão ser realizados processos seletivos em todas
as funções, de acordo com as determinações do Acórdão do TCU e da Portaria
Capes 249, de 08 de novembro de 2018, que regulamenta os processos seletivos
no âmbito da UAB e que deverá ser adotado pelas universidades participantes do
sistema até 08 de maio de 2019.
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Destacamos que os procedimentos para viabilizar os processos seletivos estão em
andamento e todas as informações relativas a esses serão publicadas no site
www.cead.ufop.br no item editais. Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail
coordenacaouab.cead@ufop.edu.br
Ouro Preto, 19 de dezembro de 2018.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Adriano Sérgio Lopes da Gama Cerqueira
Coordenador UAB/UFOP
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