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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS MINITEMAS 2018

Saudações temáticas!
É com grande satisfação que o Secretariado do TEMAS 15 – Estados Unidos, no
uso de suas atribuições, torna público o edital para seleção de bolsistas do miniTEMAS
2018. 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 concede as bolsas
presentes neste edital, as quais apresentam isenção total da taxa de inscrição. Acreditamos
que democratizar o acesso ao miniTEMAS e ao mundo das simulações em geral é
essencial para a consolidação de uma forte cultura modeleira em Belo Horizonte.
O miniTEMAS é a vertente temática dedicada exclusivamente ao público de
Ensino Médio e de cursos pré vestibulares, sendo uma importante ferramenta para
introduzir jovens participantes ao mundo das simulações.
A próxima edição do miniTEMAS ocorrerá entre os dias 07 a 09 de Dezembro
de 2018, na UniBH – Campus Buritis.
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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O processo de seleção de bolsistas do miniTEMAS 2018 – Brasil terá início
no dia 21 de outubro de 2018 e será encerrado ao final do dia 16 de novembro de 2018.
1.2. Serão concedidas 5 (cinco) bolsas no total.
1.3. O bolsista terá isenção total do custo da taxa de inscrição do miniTEMAS
2018, havendo as seguintes ressalvas:
(a)

A bolsa não inclui isenção dos eventos sociais, que são adquiridos a parte;

(b)

A bolsa não inclui auxílios financeiros para alimentação ou transporte

durante o evento;
(c)

O bolsista terá, durante todo o evento, assistência acadêmica para lhe

ajudar no que for 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 satisfazem os seguintes requisitos:
(a)

Estejam regularmente matriculados no 9º Ano ou no Ensino Médio de

escolas da rede pública de ensino ou sejam bolsistas em escolas particulares.

3. DA SELEÇÃO

3.1. Os candidatos interessados em receber as bolsas devem apresentar os
seguintes documentos:
(a) Comprovação da renda familiar ou da participação em algum programa de
assistência governamental e/ou comprovante de matrícula em instituição pública de
ensino ou comprovante de bolsa (integral ou parcial) em instituição privada de ensino;
(b) A documentação enviada tomará precedência na seguinte ordem para a seleção
dos bolsistas: 1) que tenha comprovação de vulnerabilidade econômica ou programa de
assistência governamental; 2) que seja matriculado em instituição de ensino pública ou
bolsista integral em instituição de ensino privada; 3) que seja bolsista parcial em
instituição de ensino privada;
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(c) carta de intenção, de no máximo uma lauda, expondo o interesse do candidato
em participar do miniTEMAS 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. As inscrições para a seleção de bolsas poderão ser realizadas até as 23h59min
do dia 16 de novembro de 2018, por meio de envio da documentação necessária para o
e-mail secretariadotemas15@gmail.com
3.5. Os selecionados para concessão de bolsas serão orientados através de e-mail
pela organização do miniTEMAS a preencher a ficha de inscrição individual e demais
procedimentos.

4. DA REVOGAÇÃO E ALTERAÇÃO DESTE EDITAL
4.1. Ao Secretariado do TEMAS 15 – Estados Unidos, 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 15 –
Estados Unidos.
5.2. Os documentos exigidos nesse edital devem ser encaminhados para o
endereço de e-mail secretariadotemas15@gmail.com.
5.3. Os casos omissos serão analisados pelo Secretariado do evento.

Belo Horizonte, 21 de Outubro de 2018
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