
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO 04/2014 
Programa de Bolsa Treinamento e Bolsa Monitoria 

  
O Coordenador Executivo do AfroReggae, a partir de debates internos sobre a 
participação de bolsistas em seus Núcleos e Grupos Artísticos comunica: 
  
1. Ficam criados dois tipos de Bolsas no AfroReggae: 
Bolsa Treinamento: para alunos que se destacam em oficinas e devem ter uma carga 
maior de treinamento e capacitação. 
  
Bolsa Monitores: alunos que fazem parte de Grupos Artísticos e que trabalham com 
novos alunos em oficinas. 
  
2. A Bolsa Treinamento terá seis modalidades com respectivos valores de pagamento: 
BT-A - R$ 100,00. 
BT-B - R$ 150,00. 
BT-C - R$ 200,00. 
BT-E - R$ 250,00. 
BT-F – R$ 300,00. 
BT-G -R$ 350,00. 
3. A Bolsa Monitoria terá três modalidades com respectivos valores de pagamento: 
BM-1 – R% 600,00. 
  
BM-2 – R% 650,00. 
BM-3 – R$ 700,00. 
4. Nenhum bolsista pode ser incorporado ao Programa de Bolsa Treinamento e Bolsa 
Monitoria sem avaliação e aprovação da Comissão Técnico Pedagógico (CTP) do 
AfroReggae. 
5. Os valores da Bolsa Treinamento e da Bolsa Monitoria são integrais e não podem 
ser descontados sobre qualquer pretexto. 



6. Os bolsistas que tiverem frequência inferior a 70 por cento nas atividades não 
receberão a Bolsa daquele mês. 
7. Os bolsistas que tiverem frequência inferior a 75 por cento na Escola não receberão 
a Bolsa daquele mês. 
8. Os bolsistas que ocorrerem nos problemas relacionados aos itens 6 e 7 por dois 
meses seguidos ou 4 meses subsequentes serão desligados do Programa. 
9. A Bolsa só será paga com o de acordo da Comissão Técnico Pedagógico (CTP) e 
com a Frequência Escolar do Bolsista. 
10. O prazo mínimo para permanecer em uma modalidade, antes de ser promovido 
para uma nova, é de 6 meses. 
11. O prazo máximo para ficar em uma modalidade é de 12 meses. 
12. Os bolsistas que tiverem frequência inferior a 70 por cento nas atividades não 
receberão a Bolsa daquele mês. 
13. Nenhum Bolsista Treinamento ou Bolsista Monitor pode estar no Programa se não 
estiver matriculado na escola e com frequência atestada mensalmente pela escola se 
sua idade for de até 16 anos. 
14. Todos os Bolsistas Treinamento ou menores de 18 anos, sem escolaridade, devem 
participar do Programa AfroReggae de Escolaridade (PAE). 
15. A idade limite para estar no Programa é 18 anos. 
16. A Comissão Técnico Pedagógica (CTP) será formada por Johayne Hildelfonso, 
Roberto Pacheco, Marcelo Silveira, Mariana Uchôa e Thales Santos. 
17. As Reuniões da Comissão Técnico Pedagógico (CTP) serão presididas por 
Johayne Hildelfonso e devem ocorrer a cada 15 dias. 
18. A Comissão Técnico Pedagógico (CTP) poderá solicitar apoio à Gerência de 
Informação e Monitoramento (GIM) para sua estruturação. 
19. A Gerência Financeira vai informar o teto mensal de recursos para ambos os 
programas. 
20. A Coordenação de Educação deve organizar todos os protocolos dos bolsistas a 
partir das diretrizes deste Comunicado. 
21. A Gerência de Informação e Monitoramento (GIM) será responsável pela 
avaliação e organização dos procedimentos. 
22. Este Comunicado entra em vigor na data de sua publicação. 
Rio de Janeiro, 14 de abril de 2014. 
	  


