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RETIFICAÇÃO DA SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO 

FINANCEIRO À PARTICIPAÇÃO DISCENTE EM EVENTOS ACADÊMICOS, 

CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS 

 

Edital nº 03, de 18 de setembro de 2018 – IESB 

 

Considerando-se o disposto na Portaria n° 975/2018-Reitoria/Unifesspa (Processo de nº 

23479.006024/2018-99), que aprova as Normas e Instruções para Encerramento do 

Exercício Financeiro de 2018 da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, item IV 

“prazos para recebimento de processos para emissão de empenho”. 

 

O Instituto de Estudos em Saúde e Biológicas (IESB) visando a institucionalização no 

processo de solicitação e nos critérios de julgamento para a concessão de auxílios a 

discentes de graduação presencial da Unifesspa, torna público o presente Edital e convida 

os discentes de cursos de graduação do IESB para apresentarem propostas para receber 

Auxílio Financeiro à participação em eventos acadêmicos, científicos e tecnológicos que 

se realizem fora de seus campi de vínculo na Unifesspa, nos termos aqui estabelecidos, 

comunica a retificação apenas dos subitens citados abaixo referentes ao Edital nº 02, de 

18 de junho de 2018 – IESB, permanecendo inalterados todos os demais itens e subitens. 

 

1. [...] 

 

1.1. O presente Edital se destina exclusivamente a estimular e viabilizar, por meio de 

auxílio financeiro, a participação de discentes de cursos de graduação presencial deste 

Instituto para atividades de pesquisa ou para participação em congresso, conferência, 

seminário, reunião, missão científica ou evento similar, no país.  

 

[...] 

 

3.5. Os recursos remanescentes, referentes ao Edital n° 02/2018-IESB, poderão ser 

pleiteados por discentes de qualquer curso de graduação do IESB, até o dia 24 de 

setembro de 2018. Após esta data os recursos serão remanejados para outra finalidade. 
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SIDNEI CERQUEIRA DOS SANTOS 

Diretor Geral do Instituto de Estudos em Saúde e Biológicas 
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