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UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX 
 
 

EDITAL Nº013/2016 

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - PROGRAMA PRÓ-SAÚDE/ PET-SAÚDE 
 
 

Dispõe sobre a liberação de recursos para a participação de 
discentes em eventos acadêmicos, científicos, culturais ou 
assemelhados, por meio do Convênio MS/FNS Nº 
776.774/2012 celebrado entre o Ministério da Saúde, por 
intermédio do Fundo Nacional de Saúde (FNS) e a 
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), Pró-Saúde/Pet-
Saúde, no período de março a outubro de 2016. 
 

 
 

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), por meio da Pró-Reitoria de Extensão 
(PROEX), torna público as normas para a concessão de Auxílio Financeiro para participação 
em eventos acadêmicos, científicos, culturais ou assemelhados, no período de março a 
outubro de 2016, a discentes desta IES, regularmente matriculados nos curso de 
graduação em Enfermagem e Educação Física, oferecidos em Sobral, ligados ao Programa 
PRÓ-SAÚDE/PET-SAÚDE, por meio do Convênio Nº 776774/2012- MS/FNS, celebrado 
entre o Ministério da Saúde, por meio do Fundo Nacional de Saúde (FNS) e a Universidade 
Estadual Vale do Acaraú (UVA).  
 
 

1. DA FINALIDADE E VALOR DO AUXÍLIO 
 

1.1. O Auxílio Financeiro de que trata este Edital tem como objetivo apoiar a 
participação de discentes em congressos, seminários, eventos acadêmicos, 
científicos, culturais e outros que tenham estreita relação com as atividades 
acadêmicas e a área de atuação do solicitante, regularmente matriculado no Curso 
de Graduação em Enfermagem ou de Graduação em Educação Física da UVA, 
oferecidos em Sobral, e ligado ao Programa PRÓ-SAÚDE/PET-SAÚDE. 

1.2. Para a aplicação dos recursos do Auxílio Financeiro de que trata este Edital serão 
observados os valores, indicados no subitem 1.4, para a participação em eventos no 
período de março a outubro de 2016. 
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1.3. O valor total do recurso será de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a ser utilizado 
para apoio à participação de discentes em eventos acadêmicos, científicos, culturais 
ou assemelhados, conforme descrito no subitem 1.1 deste Edital. 

1.4. O valor do auxílio a ser concedido a cada solicitante será de R$100,00 (cem reais), 
por dia, para eventos realizados no Estado do Ceará e, R$400,00 (quatrocentos 
reais), por dia, para eventos fora do Estado do Ceará. 

1.5.  O valor máximo de auxílios a ser concedido, por discente, no período de vigência 
deste Edital, será de R$2.000,00 (dois mil reais).  

1.6. Quando a concessão de auxílio não atender ao total dos recursos solicitados, as 
demais despesas serão de responsabilidade do solicitante. 
 
 

2. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SOLICITAÇÃO DO AUXÍLIO 
 

2.1. O discente deverá atender aos seguintes requisitos para solicitação do Auxílio 
Financeiro: 
a) Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em Enfermagem ou 

Graduação em Educação Física da Universidade Estadual Vale do Acaraú, 
oferecidos em Sobral, ligados ao Programa PRÓ-SAÚDE/PET-SAÚDE, por meio do 
Convênio Nº 776774/2012- MS/FNS; 

b) Ter trabalho aprovado em evento relacionado diretamente às suas atividades 
acadêmicas e/ou área de formação. 
 

2.2. A solicitação deverá ser protocolada na Pró-Reitoria de Extensão da UVA (PROEX), 
que funciona no Memorial da Educação Superior de Sobral (MESS), localizado no 
campus da CIDAO, à Avenida Dr. Guarany, 535, Bairro Derby Clube, no prazo mínimo 
de 45 (quarenta e cinco) dias antes da realização do evento.  

2.3. Serão indeferidos os pedidos que não obedecerem aos prazos indicados neste Edital 
e cujos solicitantes tenha qualquer pendência junto à UVA, referente a concessões 
anteriores. 

2.4. O Auxílio Financeiro, objeto deste Edital, poderá ser concedido mais de uma vez ao 
mesmo estudante, após avaliação da Pró-Reitoria de Extensão, observado o que 
estabelecem os itens 1.4 e 1.5deste Edital.  
 
 

3. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À SOLICITAÇÃO DO AUXÍLIO 
 

3.1. Para a solicitação do auxílio de que trata este Edital deverão ser apresentados os 
seguintes documentos: 
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a) Formulário padrão devidamente preenchido e assinado pelo requerente onde 
consta parecer da Coordenação do Curso a que pertence o solicitante, conforme 
ANEXO I; 

b) Cópia da programação do evento para o qual o solicitante pretende auxílio para 
participação, devendo no caso de eventos culturais, constar o nome do 
solicitante na programação do mesmo; 

c) Comprovante de matrícula e histórico escolar; 
d) Carta de aceite do trabalho a ser apresentado, ou similar; 
e) Cópia do trabalho a ser apresentado; 
f)     Currículo do solicitante atualizado na plataforma Lattes. 

 

3.2. Será indeferida a solicitação que não apresentar a documentação indicada no 
subitem 3.1, devidamente preenchida ou fora do prazo estabelecido neste 
Edital. 
 
 

4. DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DAS PROPOSTAS 
 

4.1. As solicitações de Auxílio Financeiro de que trata este Edital serão analisadas pela 
coordenação do Programa PRÓ-SAÚDE/PET-SAÚDE com o auxílio da Pró-Reitoria de 
Extensão (PROEX), observados os seguintes critérios: 
a) Atendimento aos objetivos e requisitos estabelecido no presente Edital; 
b) Atender ao disposto nos subitens 2.2 e 3.1 deste Edital, referente aos prazos e 

documentação necessária; 
c) O trabalho a ser apresentado no evento deve ser resultado de atividades 

desenvolvidas durante a formação profissional, seja de pesquisa ou extensão, 
relativo à área de atuação do solicitante, obedecendo a seguinte ordem de 
prioridade: 1) Apresentação de trabalho completo, sendo o solicitante primeiro 
autor; 2) Apresentação de trabalho completo, sendo o solicitante coautor; 3) 
Resumo expandido, sendo o solicitante primeiro autor; 4) Resumo expandido, 
sendo o solicitante coautor; 5) Resumo simples, sendo o solicitante primeiro 
autor; 6) Resumo simples, sendo o solicitante coautor; 

d) Potencial científico do solicitante mediante análise do currículo na Plataforma 
Lattes. 
 
 

5. DAS OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS 
 

5.1. São obrigações do aluno beneficiado com o Auxílio Financeiro de que trata este 
Edital:  
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a) Cumprir e fazer cumprir as finalidades do auxílio concedido e as normas 
que o regem; 

b) Apresentar Relatório de Participação no evento do qual participou, 
conforme ANEXO II deste Edital, com documentação comprobatória de 
participação (certificado e/ou similar), em até 15 (quinze) dias após o 
término do evento.  

c) Apresentar a experiência que obteve em eventos internos, observando-se o 
calendário de encontros previstos no Calendário Acadêmico da UVA 
(Encontro de Iniciação Científica e Encontro de Extensão) e em eventos 
promovidos pelo curso de origem; 

d) Comunicar imediatamente à Pró-Reitoria de Extensão qualquer mudança 
relativa à sua participação no evento objeto de auxílio, como alteração de 
data/local; 

e) Devolver à (UVA/Convênio PRÓ-SAÚDE/PET-SAÚDE) o auxílio financeiro 
recebido, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a data final do 
evento, em caso de não participação, seja qual for o motivo, não sendo 
permitido ficar com o auxílio financeiro para crédito de solicitações futuras. 
O ressarcimento do valor recebido deverá ser feito ao Departamento 
Financeiro da UVA (DEFIN), na forma indicada pelo mesmo.  
 
 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

6.1. O não cumprimento das disposições normativas estabelecidas para a concessão do 
Auxílio Financeiro, objeto deste Edital, obrigará o beneficiário a ressarcir 
integralmente à Universidade o valor recebido, na forma da Lei, e em atendimento 
aos procedimentos internos desta IES. 

6.2. Os pedidos de Auxílio Financeiro deferidos pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) 
serão encaminhados à Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) para que a mesma 
possa encaminhar o processo de pagamento do benefício concedido.  

6.3. Eventuais pedidos de recursos deverão ser apresentados por meio de justificativa, 
por escrito, em até 03 (três) dias úteis após a comunicação do indeferimento, 
devendo os recursos ser analisados pela PROEX, com o auxílio da Coordenação do 
Programa PRÓ-SAÚDE/PET-SAÚDE.  

6.4. O pagamento do Auxílio Financeiro será efetuado mediante o cumprimento das 
normas estabelecidas neste Edital.  

6.5. A concessão de Auxílio Financeiro poderá ser alterada, contingenciada ou 
interrompida pela PROEX, por ocorrência ou surgimento de fatos supervenientes ou 
por impedimento legal. 

6.6. O encerramento do processo de solicitação e/ou concessão de auxílios ocorrerá 
quando o solicitante e/ou beneficiário cumprir todas as exigências deste Edital. 
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6.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão, juntamente com a 
Coordenação do Programa PRÓ-SAÚDE/PET-SAÚDE, conforme a natureza da 
matéria, respeitando-se a legislação em vigor e os procedimentos internos desta 
Instituição de Ensino Superior. 

 
 
 

 

Campus da Betânia, Sobral-CE, 10 de março de 2016. 
 
 
 

________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Maristela Inês Osawa Vasconcelos 
Pró-Reitora de Extensão 

 
 

______________________________________ 

Prof. Dr. Fabianno Cavalcante de Carvalho 
Reitor 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX 
 

EDITAL Nº013/2016 

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - PROGRAMA PRÓ-SAÚDE/PET-SAÚDE 

ANEXO I 

REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

SOLICITANTE  
 

DATA 

CURSO  
 

DOCUMENTOS CPF _____________________________ RG_______________________________ 

PIS/PASEP ___________________________ 

ENDEREÇO  
 

DADOS BANCÁRIOS Banco:                                   Agência:                                 Conta: 
 

TÍTULO DO 
TRABALHO 

 
 

TIPO DE TRABALHO [   ]Completo  [   ]Resumo Expandido  [   ]Resumo Simples [   ]  
Outro____________________ 
 

INTITUIÇÃO 
PROMOTORA 

 LOCAL DO EVENTO 

OBJETO DO 
REQUERIMENTO¹ 

Requerer 
__________________________________________________________________ 

_________para participar do evento supracitado, conforme documentação em 
anexo. 
Uso exclusivo para passagens:  
Ida_____________________ Volta ____________________ 

Trecho: 
___________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________ 

Assinatura do Solicitante 
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PARECER DA COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

[    ] Deferido        [   ] Indeferido 
 

____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
Sobral-CE, _____/_____/______.  

 

_______________________________________ 

Assinatura do Coordenador do Curso 
 

PARECER DA PROEX E DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE/PET-SAÚDE 

 

[    ] Deferido        [   ] Indeferido 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
Sobral-CE, _____/_____/______.  

 

_______________________________________ 

Assinatura do Pró-Reitor de Extensão da UVA 
 

¹ Objeto de requerimento se refere a passagens aéreas (indicação do trecho) e diárias. 
Obs: Anexar impreterivelmente a documentação completa  
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UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX 
 

EDITAL Nº013/2016 

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - PROGRAMA PRÓ-SAÚDE/PET-SAÚDE 
 

ANEXO II 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

 

NOME:__________________________________________CURSO:________________________ 

EVENTO:_______________________________________________________________________ 

LOCAL DO EVENTO: ____________________ PERÍODO DO EVENTO: _______________________ 

 

1. RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do aluno: ______________________________     Sobral-CE, _____/_____/_______. 
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2. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

NOME:_____________________________________________CURSO:______________________ 

EVENTO:________________________________________________________________________ 

LOCAL DO EVENTO: _____________________________ DATA DO RETRONO: _____/_____/_____ 

 

TIPO DE DESPESA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

VALOR TOTAL  

VALOR RECEBIDO  

SALDO  

 

Assinatura do aluno: ________________________________     Sobral-CE,____/_____/_______. 

 
 

 


