TEMAS 13 - Brasil

|| PÁGINA 0 DE 3

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS

Saudações temáticas!

É com grande satisfação que o Secretariado do TEMAS 13 - Brasil, no uso de suas atribuições, torna
público o edital para seleção de bolsistas. Com o objetivo de tornar os modelos de simulações mais inclusivos
para aqueles que não tem condições de arcar com os custos do evento, o TEMAS em parceria com o Centro
Acadêmico Afonso Penna (CAAP), órgão de representação estudantil do curso de Direito da UFMG, concede
bolsas presentes neste edital, as quais apresentam isenção total da taxa de inscrição.

Agradecemos desde já o apoio do CAAP nessa iniciativa de tornar o ambiente de simulações mais
plural, diverso e aberto. Democratizar o acesso ao TEMAS por parte de delegados com recursos financeiros
limitados é essencial para a consolidação de uma forte cultura modeleira em Belo Horizonte.

O TEMAS chega em 2017 a sua 13ª edição e todos os seus debates girarão em torno da política externa
e interna brasileira. Nos anos anteriores, o evento guiou-se pelos temas: Guerra Fria (2005), Soberania (2006),
Ásia (2007), Da Guerra (2008), Oriente Médio (2009), Fronteiras (2010), Rússia (2011), Minorias (2012),
América Latina (2013), Democracia (2014), Reino Unido (2015) e Direitos Humanos (2016).

A próxima edição do TEMAS ocorrerá entre os dias 14 a 18 de junho de 2017, durante o feriado de
Corpus Christi, na Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG.
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1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O processo de seleção de bolsistas do TEMAS 13 – Brasil terá início no dia 25 de abril de 2017
e será encerrado ao final do dia 14 de maio de 2017.
1.2. Estão disponíveis 5 (cinco) bolsas no total.

1.3. O bolsista terá isenção total do custo de inscrição no TEMAS 13, o qual inclui transporte para o
campus da UFMG durante os dias de atividades.
(a) A bolsa não inclui isenção dos eventos sociais, que são adquiridos a parte.
(b) O bolsista também gozará de assistência acadêmica durante a simulação para auxilia-lo na medida
do necessário.

1.4. O bolsista deverá respeitar as Regras Gerais de Procedimento durante os dias de conferência, bem
como se ater às regras específicas do comitê que lhe for designado.

2. DA ELEGIBILIDADE
2.1. São elegíveis às bolsas estudantes que satisfaçam os seguintes requisitos:
(a) Estejam regularmente matriculados em qualquer um dos cursos ofertados pela Universidade
Federal de Minas Gerais e;
(b) Sejam assistidos pela FUMP (até o nível III) ou recebam qualquer outro tipo de assistência
estudantil e/ou social conexo.

3. DA SELEÇÃO

3.1. Os candidatos interessados em receber as bolsas devem apresentar os seguintes documentos:
(a) comprovante ou declaração de matrícula na Universidade Federal de Minas Gerais;
(b) comprovante de assistência pela FUMP ou outro tipo de assistência estudantil e/ou social conexo;
(c) carta de intenção, de no máximo uma lauda, expondo o interesse do candidato em participar do
TEMAS e eventos de simulações no geral.

3.2. A seleção se dará através da análise dos documentos necessários, tendo a carta de intenção como
critério de desempate.

3.3. Alunos do curso de Direito terão prioridade na concessão de bolsas.
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3.4. As inscrições para a seleção de bolsas poderão ser realizadas até as 23h59min do dia 14 de maio
de 2017, por meio de envio da documentação necessária para o e-mail temas13mg@gmail.com.

3.5. Os selecionados para concessão de bolsas serão orientados através de e-mail pela organização do
TEMAS 13 a preencher a ficha de inscrição individual e demais procedimentos.
4. DA REVOGAÇÃO E ALTERAÇÃO DESTE EDITAL
4.1. Ao Secretariado do TEMAS 13 – Brasil reserva-se o direito de revogar ou alterar, unilateralmente
e a qualquer momento, o presente edital.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
5.1. A seleção será inteiramente conduzida pelo Secretariado do TEMAS 13 – Brasil.
5.2. Os documentos exigidos nesse edital devem ser encaminhados para o endereço de e-mail
temas13mg@gmail.com.
5.3. Possíveis questões não apreciadas por este edital serão solucionadas pelo Secretariado do evento.

Belo Horizonte, 25 de abril de 2017
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