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EDITAL Nº 007/ISCO/UFOPA, DE 13 DE SETEMBRO DE 2019 

PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS PARA FOMENTO A 

TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO – PSTCC 

  

O  DIRETOR DO  INSTITUTO  DE  SAÚDE  COLETIVA  (ISCO)  DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA), no uso de suas atribuições 

conferidas pela Portaria nº 737, de 14 de dezembro de 2018 torna público o Processo Seletivo 

para concessão de bolsas para fomento de Trabalhos de Conclusão de Curso 

(PSTCC/Isco/Ufopa).  

  

1. OBJETIVOS  

1.1 Melhorar a qualidade dos Trabalhos de Conclusão de Curso de discentes de graduação 

regularmente matriculados nos cursos de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde (BIS) e 

Bacharelado em Saúde Coletiva (BSC), do Isco.  

1.2 Os recursos da bolsa destinam-se exclusivamente para fomentar o desenvolvimento de 

atividades relacionadas à execução do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do discente, por 

meio da aquisição de produtos/serviços/despesas que sejam estritamente necessários à 

execução do TCC, com anuência do professor-orientador.  

  

2. DITRIZES GERAIS   

2.1 Ao candidato classificado será concedida uma bolsa paga em parcela única diretamente na 

conta corrente do discente, destinada ao fomento da execução de seu Trabalho de Conclusão de 

Curso, denominada bolsa TCC.  

2.2 A concessão da bolsa TCC visa apoiar pesquisas cientificas, entretanto, não caberá 

financiamento a TCC com propostas metodológicas de revisão da literatura.  

2.3 Para efeitos desse edital, entende-se por trabalho de conclusão de curso, aqueles destinados 

a integralização em cursos de graduação.  

2.4 Os recursos aportados ao PSTCC são oriundos do orçamento do Isco destinado aos Cursos 

de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde e do Saúde Coletiva.  
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2.5 Serão disponibilizadas 13 (treze) bolsas TCC, no valor de R$ 750,000 (setecentos e 

cinquenta reais) cada.  

2.6. A coordenação do Curso do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde e Coordenação do 

Curso do Bacharelado de Saúde Coletiva reservam-se o direito de aportarem recursos 

adicionais ao programa caso existam discentes aprovados e não classificados em decorrência 

da limitação orçamentária.  

2.7. O valor total destinado a esse edital será dividido igualmente entre os candidatos caso 

sejam classificados menos de 13 (treze) candidatos.   

   

3. FORMA DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS  

3.1 Os recursos das bolsas TCC deverão ser utilizados em até um ano, a contar do recebimento 

da bolsa, sendo permitido o custeio dos seguintes itens:   

a) Aquisição de utensílios, acessórios, livros, periódicos, componentes ou softwares 

destinados à pesquisa;  

b) Reagentes e material de laboratório em geral;  

c) Contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica (com emissão de nota fiscal);  

d) Despesas gerais com atividades de campo e laboratório; 

e) Despesas de publicação de artigo. 

  

3.2 Não serão permitidos gastos com:  

a) Pagamento de inscrição em eventos;  

b) Viagens para participação de eventos;  

c) Material de mobiliário;  

d) Pagamentos não relacionados às atividades de pesquisa.   

  

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

4.1 A seleção dos inscritos no PSTCC será baseada no índice de rendimento acadêmico (IRA) 

e no currículo dos candidatos de acordo com a ficha de produção cientifico acadêmica 

(ANEXO IV).  
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4.2 A lista classificatória será elaborada de acordo com a nota final dos discentes, a qual será 

calculada pela seguinte fórmula:  

  

  

  

NF = IRA + (NPCA/39,5)   

                    2  

  

Onde:  

NF = nota final  

IRA = Índice de desempenho acadêmico (0 – 10)  

NPCA = Nota produção cientifico acadêmica (0  – 395)  

  

4.3 A análise e julgamento das inscrições será atribuição de comissão própria estabelecida 

especificamente para o presente edital, composta por servidores do Isco e que não sejam 

orientadores de trabalhos de conclusão de curso de discentes inscritos no presente edital.  

4.4 A lista classificatória será elaborada de acordo com a classificação decrescente de 

pontuação das notas finais obtidas pelos discentes.  

  

5. INSCRIÇÃO   

5.1 Poderão se inscrever no edital PSTCC discentes de graduação com matrículas ativas nos 

cursos de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde e Bacharelado em Saúde Coletiva:  

a) Os discentes do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde deverão estar cursando a partir 

do 5º semestre;   

b) Os discentes do Bacharelado em Saúde Coletiva deverão estar cursando a partir do 7º 

semestre nos termos do Projeto Político Pedagógico do Curso.  

Parágrafo único: Não poderão concorrer ao presente edital acadêmicos cujos Trabalhos 

de Conclusão de Cursos (TCC) já tenham sido contemplados com bolsas para fomento à 

TCC ofertados pela Universidade Federal do Oeste do Pará. 
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5.2 As inscrições deverão ser realizadas na Coordenação Administrativa do Isco, localizada na 

sala 226 do BMT no horário de 08:00-12:00 e 14:00-18:00 horas, dentro do período de 

inscrição disposto no calendário do presente edital.  

5.3 Para se inscrever o discente deve apresentar os seguintes documentos:  

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida (ANEXO I);   

b) Histórico escolar com o IRA atualizado;  

c) Ficha de produção cientifico acadêmica preenchida (ANEXO IV);  

d) Comprovação da produção acadêmica (fotocópias simples) organizada na mesma 

sequência do ANEXO IV.  

e) Termo de compromisso assinado pelo bolsista e pelo seu orientador (ANEXO III)   

5.4 Os discentes deverão entregar todos os documentos acima em envelope, os quais serão 

posteriormente analisados e conferidos pela comissão:  

a) Não será recebido nenhum documento adicional após a entrega do envelope mesmo 

durante o período de inscrição; 

b) Não será recebido nenhum documento após o término do prazo de inscrição.  

  

6. COMPROMISSOS DO BOLSISTA  

6.1 Os discentes selecionados no edital PSTCC deverão cumprir os itens abaixo:  

a) Efetuar gastos somente após anuência do orientador;   

b) Efetuar gastos exclusivamente para execução do TCC e respeitando os itens permitidos 

dispostos no item 03 do presente edital;   

c) Apresentar, à Coordenação do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde, o 

relatório de prestação de contas dos recursos de acordo com o formulário de prestação 

de contas (ANEXO V) e os comprovantes fiscais das despesas realizadas em até 12 

meses após o recebimento da bolsa TCC;  

d) Apresentar, em até 24 meses após o recebimento da bolsa TCC, cópia do artigo 

publicado ou comprovante de trabalho acadêmico apresentado em evento científico em 

uma das formas: resumo simples ou expandido, ou apresentação oral, ou apresentação 

de banner (resultante do trabalho de conclusão de curso).  
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6.2 Caso o aluno realize compras ou contrate serviços sem a devida autorização do 

orientador e/ou efetue gastos não previstos neste edital, ou ainda, se a prestação de contas não 

for aprovada pelo Colegiado do curso de Bacharelado Interdisciplinar Saúde ou do Saúde 

Coletiva, o discente deverá devolver os recursos à Ufopa, ficando com pendência junto ao Isco 

até que o faça, cabível a tomada das vias legais para ressarcimento do valor.  

6.3 Quando aplicável o aluno deverá se responsabilizar pela boa manutenção e qualidade 

dos equipamentos, acessórios, livros e outros materiais adquiridos.  

6.4 Na hipótese do recurso da bolsa TCC ter sido destinada ao item “3.1.a) Aquisição de 

utensílios, acessórios, livros, periódicos, componentes ou softwares destinados à pesquisa”, o 

aluno deverá doar os respectivos bens à Universidade Federal do Oeste do Pará até o prazo de 

24 meses contados do recebimento do recurso.  

   

7. COMPROMISSOS DO ORIENTADOR  

7.1 São compromissos do orientador:  

a) Orientar o discente durante o trabalho de conclusão de curso;  

b) Assinar o termo de compromisso concordando com as normas da bolsa (ANEXO III);  

c) Supervisionar e autorizar a utilização dos recursos pelo aluno bolsista;  

d) Assinar o formulário de prestação de contas (ANEXO V) dando anuência aos gastos 

feitos pelo bolsista;  

e) Garantir que o trabalho de conclusão de curso do bolsista seja publicado ou 

apresentado conforme o item 6.1-d, do presente edital.  

7.2 Caso o orientador autorize o pagamento de despesas vedadas por este edital, o mesmo 

ficará em débito com o Isco até que resolva a pendência.  

7.3 Caso o discente não atenda o item 6.1-d do presente edital, o orientador responderá 

solidariamente e ficará em débito com futuros editais de PSTCC até que o discente, ou o 

próprio orientador o faça.   

7.4 Situações de caso fortuito ou força maior que porventura impeçam a publicação de 

artigo ou apresentação de trabalho acadêmico (resultante do trabalho de conclusão de curso) 
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em evento cientifico serão analisadas caso a caso pelo colegiado do respectivo Curso, mediante 

solicitação do orientador cabendo suspensão de todas as medidas punitivas previstas no edital.   

  

8. PRESTAÇÃO DE CONTAS  

8.1 O bolsista e seu orientador deverão prestar contas da utilização dos recursos acompanhada 

de todos os comprovantes dos gastos:  

8.2 A prestação de contas será composta pelos seguintes documentos:  

a) Formulário de prestação de contas com assinatura do bolsista e do orientador (ANEXO 

V) (não serão aceitas assinaturas digitalizadas);   

b) Recibos e Notas Fiscais com CNPJ ou CPF, em caso de pessoa física (todos os recibos 

devem conter obrigatoriamente o CPF do aluno).  

8.3 A Coordenação do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde e Coordenação 

Administrativa do Isco analisarão a prestação de contas fornecida e emitirão um parecer de 

aprovação ou reprovação.   

8.4 A reprovação ocorrerá no caso de descumprimento do item 03 do presente edital ou 

falta de comprovantes fiscais das despesas realizadas. Em caso de reprovação, o bolsista 

deverá providenciar as devidas correções ou justificativas ou, em caso de uso indevido, 

ressarcir o erário.   

  

9. CONTESTAÇÃO DO EDITAL  

9.1 Este edital poderá ser contestado mediante requerimento protocolado na Coordenação 

Administrativa do Isco, localizada na sala 226 do BMT no horário de 08:00-12:00 e 14:00-

18:00 horas, dentro do período de inscrição disposto no calendário do presente edital.   
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10. CALENDÁRIO DO EDITAL  

 

ETAPA  PERÍODO  

Lançamento do Edital  13 de Setembro de 2019  

Contestação do edital   

13 de Setembro de 2019  

Período de inscrição  16 a 26 de setembro de 2019 

Divulgação do resultado final preliminar  30 de outubro de 2019  

Prazo para interposição de recursos  Até 1 de outubro de 2019  

Divulgação do resultado final  03 de outubro de 2019  

Pagamento das bolsas  A partir de 3 de outubro de 2019 

Prazo final de entrega da prestação de 

contas  

30 de novembro de 2020  

Prazo final de entrega do comprovante de 

apresentação de trabalho em evento 

cientifico ou cópia do artigo publicado.  

30 de novembro de 2021 

 *Para o período de inscrição e interposição de recursos não serão considerados sábados e 

domingos. 

 

11. RECURSOS  

11.1. Requerimentos de recursos somente serão acolhidos se interpostos no prazo do calendário 

do edital, no período de 08:00-12:00 e 14:00-18:00 horas, a partir da divulgação dos resultados 

e deverão obrigatoriamente ser apresentado em documento específico (ANEXO II) na 

Coordenação Administrativa do Isco, localizada na sala 226 do BMT.  

11.2 A análise e julgamento dos recursos será de responsabilidade da comissão própria do 

edital. O resultado do julgamento será divulgado no endereço eletrônico 

http://www.ufopa.edu.br  e no mural do Isco.  

  

http://www.ufopa.edu.br/
http://www.ufopa.edu.br/
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12. DISPOSIÇÕES FINAIS  

12.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas contidas neste edital e em 

outros relacionados que porventura venham a ser publicados.  

12.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos e comunicados 

referentes a este processo seletivo que forem publicados no endereço eletrônico 

http://www.ufopa.edu.br e no mural do Isco.  

12.3 O resultado final deste processo seletivo será divulgado no endereço eletrônico 

http://www.ufopa.edu.br  e no mural do Isco.    

12.4 Os casos omissos serão julgados em primeira instância pela própria comissão do processo 

seletivo, em segunda instância pelo colegiado do BIS e pelo Conselho do Isco, em última 

instância.  

  

Santarém, Pará, 13 de Setembro de 2019.  

    

WILSON SABINO  

Diretor do Isco/Ufopa  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.ufopa.edu.br/
http://www.ufopa.edu.br/
http://www.ufopa.edu.br/
http://www.ufopa.edu.br/
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EDITAL Nº 007/ISCO/UFOPA, DE 13 DE SETEMBRO DE 2019 

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO  

NOME DO DISCENTE:  

NÚMERO DE MATRÍCULA:  CURSO:  

CPF:  CELULAR: (       )____________________  

E-MAIL:  

DADOS PARA PAGAMENTO DA BOLSA:   

BANCO:                           AGÊNCIA:                    CONTA CORRENTE:       

NOME DO ORIENTADOR:  

TÍTULO DO PROJETO DE TCC:  

  

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A EXECUÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE  

CURSO:  

  

 

 

DECLARO estar ciente das normas do Edital do Processo Seletivo para concessão de bolsas para 

fomento a Trabalhos de Conclusão de Curso.  

  

    _________________________________      _________________________________  

  

     Assinatura do Discente      Assinatura e carimbo do Orientador  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ATESTADO DE INSCRIÇÃO  

Atestamos que_______________________________, inscreveu-se Processo Seletivo para concessão 

de bolsas para fomento a Trabalhos de Conclusão de Curso direcionado aos discentes dos Cursos de 

Bacharelado Interdisciplinar em Saúde e Bacharelado em Saúde Coletiva, regido pelo Edital nº 

07/2019-ISCO/UFOPA, de 13 de setembro de 2019. Data da inscrição:_____/_____/______  

_______________________________________ 

Assinatura e carimbo do servidor 
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EDITAL Nº 007/ISCO/UFOPA, DE 13 DE SETEMBRO DE 2019 

ANEXO II - FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

  

NOME DO CANDIDATO:   

NÚMERO DE MATRÍCULA:   

E-MAIL:  TELEFONE: (___)___________________  

Recurso contra _____________________________________do Processo Seletivo para concessão de 

bolsas para fomento a Trabalhos de Conclusão de Curso direcionado aos discentes dos Cursos de 

Bacharelado Interdisciplinar em Saúde e Bacharelado em Saúde Coletiva, regido pelo Edital nº 

07/2019-ISCO/UFOPA, de 13 de setembro de 2019. Data da interposição:_____/_____/______  

Manifestações recursais:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

Santarém, _________de _________________de 2019.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ATESTADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO  

Atestamos  que________________________________,  interpôs  recurso  contra  

________________________________ do Processo Seletivo para concessão de bolsas para fomento 

a Trabalhos de Conclusão de Curso direcionado aos discentes dos Cursos de Bacharelado 

Interdisciplinar em Saúde e Bacharelado em Saúde Coletiva, regido pelo Edital nº 07/2019 - 

ISCO/UFOPA, de 07 de setembro de 2019. Data da interposição:______/______/______  

_____________________________________ 

Assinatura e carimbo do servidor 
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EDITAL Nº 007/ISCO/UFOPA, DE 13 DE SETEMBRO DE 2019 

 ANEXO III - TERMO DE COMPROMISSO PSTCC/ISCO/UFOPA  

  

Eu, ______________________________________________________, me comprometo a:  

  

a) Gastar somente após anuência do orientador;   

b) Gastar exclusivamente para execução do TCC e respeitando os itens permitidos no 

edital PSSTCC (Edital 007/2019 - ISCO/UFOPA);  

c) Apresentar relatório de prestação de contas dos recursos de acordo com o formulário de 

prestação de contas (ANEXO V) e os comprovantes fiscais das despesas realizadas em 

até 12 meses após o recebimento da bolsa PSTCC;  

d) Apresentar, em até 24 meses após o recebimento da bolsa TCC, cópia do artigo 

publicado ou comprovante de trabalho acadêmico apresentado em evento científico em 

uma das formas: resumo simples ou expandido, ou apresentação oral, ou apresentação 

de banner (resultante do trabalho de conclusão de curso).  

e) Na hipótese do recurso da bolsa TCC ter sido destinada ao item “3.1.a) Aquisição de 

utensílios, acessórios, livros, periódicos, componentes ou softwares destinados à 

pesquisa”, doar os respectivos bens à Universidade Federal do Oeste do Pará até o 

prazo de 24 meses contados do recebimento do recurso.  

  

A assinatura deste termo implica na concordância com todas as regras dispostas no 

Edital 007/2019-ISCO/UFOPA.  

  

Santarém,       de Setembro de 2019.  

  

  

_________________________________________________ 

 Assinatura do Discente  
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Eu, ______________________________________________________, me comprometo a:  

  

a) Orientar o discente durante o trabalho de conclusão de curso;  

b) Assinar o termo de compromisso concordando com as normas da bolsa (ANEXO III);  

c) Supervisionar e autorizar a utilização dos recursos pelo aluno bolsista;  

d) Assinar o formulário de prestação de contas (ANEXO V) dando anuência aos gastos 

feitos pelo bolsista;  

e) Garantir que o trabalho de conclusão de curso do bolsista gere um artigo científico ou 

seja apresentado em evento científico sendo no mínimo em uma das formas: resumo 

simples, resumo expandido, apresentação oral, apresentação de banner em até  

24 após meses do pagamento da bolsa;  

f) Na hipótese do recurso da bolsa TCC ter sido destinada ao item “3.1.a) Aquisição de 

utensílios, acessórios, livros, periódicos, componentes ou softwares destinados à 

pesquisa”, garantir a doação dos respectivos bens à Universidade Federal do Oeste do  

Pará até o prazo de 24 meses contados do recebimento do recurso.  

  

A assinatura deste termo implica na concordância com todas as regras dispostas no 

Edital 007/2019 -ISCO/UFOPA.  

  

  

Santarém,       de Setembro de 2019.  

  

  

_________________________________________________  

Assinatura e carimbo do Orientador  


