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No item 4 “Características das propostas”, subitem 4.4 onde se lê: 
 
Cada proposta do Grupo A pode solicitar valor máximo de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil                
reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para as propostas do Grupo B. 
 

Leia-se: 
 
Cada proposta do Grupo A poderá solicitar valor máximo de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil                
reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para as propostas do Grupo B. Considerar uma taxa                
de administração de até 15% (quinze por cento) a depender da avaliação da Fundação              
dos custos envolvidos na gestão do projeto. 
 
 

No item 6 “Da necessidade de bolsistas”, subitem 6.6 onde se lê: 
 
(d) O valor mensal das bolsas será de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 
 

Leia-se: 
 
(d) O valor mensal das bolsas de graduandos da UFV será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e                 
o valor das bolsas dos estudantes ensino médio-técnico de escolas públicas e Escola Família              
Agrícola dos municípios envolvidos será de R$ 120,00 (cento e vinte reais) - compatível com               
os editais do PIBEX-JR. 
 
 

No item 9 “Das comissões julgadoras”, subitem 9.1 onde se lê: 
 
Os projetos serão avaliados por uma comissão composta por membros da PEC, do Conselho              
Técnico de Extensão e Cultura (CTEC), CENTEV, UFOP, UFMG e do Instituto Federal de              
Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Ouro Preto. 
 

Leia-se: 
 
Os projetos serão avaliados por uma comissão composta por membros da PEC, do Conselho              
Técnico de Extensão e Cultura (CTEC), CENTEV, UFOP, UFMG, Instituto Federal de            
Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Ouro Preto e das Prefeituras              
Municipais de Diogo de Vasconcelos e Acaiaca. 
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