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A Faculdade de Química e o Curso de Licenciatura em Ciências Naturais/ICE da 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, em atendimento ao EDITAL Nº 
10/2022/PROEG que trata do PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INTERVENÇÃO 

METODOLÓGICA (PAPIM), abre inscrições para o processo seletivo de bolsistas para 

atuação no projeto: Utilização de filmes como proposta metodológica para ensino 

de Hereditariedade/Genética no 9º ano do Ensino Fundamental. 

conforme informações abaixo. 

1. DA VIGÊNCIA, BOLSAS E DOS RECURSOS FINANCEIROS 

1.1 A edição vinculada a este edital do PAPIM terá vigência de 09 meses, a contar 

de 04 de abril a 31 de dezembro de 2022; 

1.2 O PAPIM através do projeto acima mencionado, concederá 01 (uma) bolsa no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada apoiador(a) bolsista, 

condicionado este pagamento ao registro no SISPROL de sua frequência mensal, 

feita pelo(a) coordenador(a) responsável pelo acompanhamento das atividades; 

2. ATRIBUIÇÕES DO(A) DISCENTE APOIADOR(A) 

2.1 Tomar conhecimento do inteiro teor deste Edital, bem como do Termo de 

Compromisso (Anexo II) e cumprir com as obrigações, compromissos e atividades 

estabelecidas neste Edital, seus Anexos e no Plano de Trabalho do(a) 

Orientador(a); 

2.2 Entregar, ao(à) orientador(a), após divulgação do resultado de seleção, os 

documentos (itens 5.2, 5.3 e 5.4) relativos à efetivação do seu vínculo como 

apoiador(a); 

2.3 Caso os documentos não sejam apresentados, o(a) discente perde o direito de 

ocupar a vaga de apoiador(a), que será preenchida pelo(a) candidato(a) 

classificado(a) no processo de seleção, na posição imediatamente posterior. 

3. DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES 

3.1 Poderá participar do PAPIM, como bolsista ou voluntário(a), o(a) discente 

que: 

I. Esteja matriculado(a) como discente de graduação da Unifesspa (durante o 

período de efetiva atuação junto ao programa; 

II. Seja aprovado(a) no processo seletivo de apoiador(a) do PAPIM; 

III. Tenha disponibilidade de 12 horas semanais para desenvolver as atividades 

do projeto; 

IV. Apresente um índice de rendimento geral considerado satisfatório pela 

Comissão de Seleção; 



V. Preferencialmente, possua computador e link de internet compatível com as 

atribuições das funções exercidas em regime presencial e remoto, sendo este 

último para o caso em que houver recrudescimento da pandemia da Covid-19; 

VI. Para participar como apoiador(a) bolsista, o(a) discente não deverá receber 

remuneração em função de Bolsa Estágio ou de qualquer Programa vinculado à 

Unifesspa ou agências externas de fomento, podendo acumular somente 1 (um) auxílio 

do Programa de Apoio à Permanência da Unifesspa (PROAP) se for discente de curso 

na modalidade regular e 2 (dois) auxílios se for de cursos na modalidade 

intervalar; 

a) Caso seja constatado recebimento indevido da bolsa por acúmulo irregular, o 

discente bolsista deverá ressarcir os valores ao erário. 

b) Para receber orientações em relação à devolução do recurso, o discente deverá 

informar ao Coordenador do Projeto e à Dipe (via e-mail dipe@unifesspa.edu.br). 

3.2 A atividade no projeto não poderá ser exercida no período em que o discente 

tenha efetuado trancamento de matrícula ou tenha perdido o vínculo com a 

Unifesspa. 

3.3 Os discentes que não se enquadrarem nos itens estabelecidos nesta seção, 

serão automaticamente desclassificados. 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO DO(A)S DISCENTES APOIADORE(A)S 

4.1 As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, através do e-mail 

sheilagordo@unifesspa.edu.br com o assunto Seleção bolsa PAPIM 2022 no período 

indicado no cronograma (item 7). 

4.2 O processo de seleção dos discentes apoiadores e seu cadastro de reserva será 

realizado em consonância com Art. 5º do Decreto 7.234/2010 do PNAES: 

Art. 5º Serão atendidos no âmbito do PNAES prioritariamente estudantes oriundos 

da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até um 

salário mínimo e meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas 

instituições federais de ensino superior. 

4.2 Os documentos a serem apresentados no ato de inscrição no processo de seleção 

serão obrigatoriamente os do item I e II listados abaixo e os candidatos que 

optarem por concorrer à vagas reservadas deverão entregar os anexos III e IV: 

I. Formulário de Inscrição, devidamente preenchido e assinado (Anexo I); 

II. Histórico escolar do ensino médio e/ou boletins escolares do ensino médio; 

III. Comprovante de renda familiar atualizado do próprio discente ou declaração 

de situação de desemprego (sem renda), no caso do discente não possuir renda, e 

também de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 anos, de residência no 

município de origem, considerando os documentos especificados no Quadro 2 deste 

Edital; 

IV. Cópias de documentos de identidade, com foto, dos membros da família. Para 

menores de 18 anos, pode-se apresentar certidão de nascimento. 

 

 

 

 

 

mailto:sheilagordo@unifesspa.edu.br


 

5. DAS VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS NEGROS, QUILOMBOLAS, INDÍGENAS E PcD  

QUADRO 1 – DOCUMENTOS PARA 

COMPROVAÇÃO DE RENDA FAMILIAR 

ORIGEM DE RENDA/SITUAÇÃO  

COMPROVANTES  

a) Bolsista (de ensino, pesquisa, 

extensão, administrativo ou 

qualquer outra modalidade), 

Estagiário (de qualquer modalidade, 

de vínculo público ou privado)  

Declaração emitida (assinada e 

carimbada) pela respectiva instituição, 

onde conste: vigência e valor da 

bolsa/estágio. Ressaltando que a 

apresentação deste documento não anula 

a apresentação da declaração de 

rendimentos (declaração de desemprego, 

autônomo, três últimos contracheques, 

entre outros).  

b) Trabalhador com vínculo 

empregatício (trabalho formal, 

contrato de trabalho, 

emprego/serviço público).  

Cópia dos três últimos contracheques.  

c) Trabalhador (a) autônomo ou 

informal.  

Declaração de Autônomo, conforme modelo 

disponível no site: 

https://proex.unifesspa.edu.br/diretori

a-de-assist-integra%C3%A7%C3%A3o-

estudantil/documentos-e-

formul%C3%A1rios-daie.html. Se filiados 

à Associação, à Cooperativa ou a 

Sindicato, devem declarar a renda 

mensal por meio de documento timbrado 

expedido por essas entidades como 

respectivo CNPJ, assinatura e carimbo 

do dirigente ou responsável e Cópia da 

Carteira de Trabalho – páginas de 

identificação, páginas do contrato de 

trabalho (da última assinatura até a 

seguinte em branco). OBS: Os discentes 

que não possuírem carteira de trabalho 

deverão encaminhar declaração de que 

não possuem a mesma. Disponível em:  

https://proex.unifesspa.edu.br/diretori

a-de-assist-integra%C3%A7%C3%A3o-

estudantil/documentos-e-

formul%C3%A1rios-daie.html  

d) Familiar em situação de 

desemprego (sem renda salarial ou 

informal).  

Declaração de desemprego conforme 

modelo disponível no site: 

https://proex.unifesspa.edu.br/diretori

a-de-assist-integra%C3%A7%C3%A3o-

estudantil/documentos-e-

formul%C3%A1rios-daie.html e Cópia da 

Carteira de Trabalho. Obs: páginas de 

identificação, páginas do contrato de 

trabalho (da última assinatura até a 

seguinte em branco).  

e) Aposentado(a), pensionista ou 

beneficiário(a) do Benefício de 

Prestação Continuada.  

Extrato de pagamento do último mês do 

benefício, onde conste o valor bruto ou 

declaração emitida pelo INSS.  

f) Familiar recebendo Seguro 

Desemprego.  

Documento que comprove o valor a ser 

recebido e o número de parcelas. Além 

da declaração de desemprego. 

https://sisgr.caixa.gov.br/internetsegm

ento-cidadao-re.do  



5.1 As vagas reservadas para candidatos negros (pretos e pardos), quilombolas, 

indígenas e para PcD foram distribuídas entre os projetos que obtiverem aprovação 

com direito a bolsas, através de sorteio realizado pela Proeg após divulgação do 

Resultado Final dos Projetos Aprovados, onde tal projeto foi contemplado com 01 

(uma) vaga para ampla concorrência e 01 (uma) vaga reservada (Negros, 

Indígenas,Quilombolas, Pcd); 

5.2 O candidato que optar por se inscrever para concorrer a uma vaga de cota para 

negro (preto ou pardo) deverá preencher, assinar e anexar entre os documentos de 

inscrição uma Autodeclaração Étnico-Racial (Anexo III), sujeitando-se à perda da 

vaga e a sanções penais eventualmente cabíveis em caso de falsa declaração. 

  

5.3 O candidato que optar por se inscrever para concorrer a uma vaga de cota para 

quilombola e indígena deverá anexar entre os documentos de inscrição uma 

Declaração de Pertencimento (Anexo IV), sujeitando-se à perda da vaga e a sanções 

penais eventualmente cabíveis em caso de falsa declaração.  

5.4 O candidato que optar por se inscrever para concorrer a uma vaga de cota PcD 

deverá anexar entre os documentos de inscrição, comprovante de que se enquadra 

em uma das categorias de pessoas com deficiência (artigo 4º, incisos I a V, do 

Decreto nº 3.298/1999).  

5.5 O candidato que não optar, no ato da inscrição, por concorrer às vagas 

reservadas, mesmo que atenda às exigências para participar dessa forma de 

ingresso, concorrerá apenas às vagas de ampla concorrência.  

5.6 No caso de não preenchimento das vagas reservadas segundo critérios 

estabelecidos neste edital, poderão ser selecionados(as) discentes da ampla 

concorrência. 

6. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DOS APOIADORE(A)S SELECIONADO(A)S 

6.1 Os seguintes documentos dos apoiadores (bolsistas e voluntários) selecionados 

deverão ser enviados via e-mail sheilamaysa@unifesspa.edu.br: I. Termo de 

Compromisso;  

II. Histórico escolar do ensino médio e/ou boletins escolares do ensino médio;  

III. Comprovante de renda familiar atualizado do próprio discente ou declaração 

de situação de desemprego (sem renda), no caso do discente não possuir renda, e 

também de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 anos, de residência no 

município de origem, considerando os documentos especificados no Quadro 1 deste 

Edital (item não exigido para os voluntários);  

IV. Cópias de documentos de identidade, com foto, dos membros da família. Para 

menores de 18 anos, pode-se apresentar certidão de nascimento (item não exigido 

para os voluntários);  

V. Auto-Declaração Étnico-Racial ou Declaração de Pertencimento ou Comprovante 

de PcD se no ato de inscrição o candidato tiver optado por vaga(s) reservada(s). 

VI. Todos os anexos estarão disponíveis no  

6.2 Os documentos devem estar em um único arquivo no formato pdf. 

 

 

 

 

 



7. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profª Drª Sheila Maysa C Gordo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 2 – CRONOGRAMA 
Atividade  

Período  Responsável  

Seleção dos bolsistas 

e/ou discentes 

voluntários, Divulgação 

do Resultado da Seleção 

e cadastramento no 

SISPROL  

De 11 a 12/04/22  Coordenador  

Entrevista via google 

meet marcada no email de 

inscrição. 

12/04/2022  

Períodos de Execução dos 

Projetos  

14/04 a 31/12/2022  Coordenador/bolsista 

Envio do Relatório Final 

e Ata da Unidade  

De 15/12/22 a 31/03/23  Coordenador/bolsista 



 

ANEXOS 

                                                             
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO -PROEG 

DIRETORIA DE PLANEJ. E PROJETOS EDUCACIONAIS – DPROJ 
DIVISÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS - DIPE 

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO DISCENTE  

DECLARAÇÕES EXIGIDAS 

(    ) Fico ciente através deste documento que a falsidade dessa declaração configura crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, e passível de apuração e penalidades na forma da Lei.  
(    ) Declaro não possuir pendência em relação a entrega de relatórios de edições anteriores do Programa de Ensino 
para o qual me candidato a assumir vaga;  
(     ) Disponho de pelo menos 12 horas semanais para dedicação às atividades do Projeto de Ensino;  

  QUANTO À POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO COMO VOLUNTÁRIO, MARQUE 1 DAS OPÇÕES:   
A) (     ) Caso não seja selecionado(a) para vaga como bolsista, tenho interesse em ser voluntário(a);  

B) (     ) Não tenho interesse em ser apoiador(a) voluntário(a);   
Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente.  

    

Data e local  Assinatura do (a) candidato (a)  

IDENTIFICAÇÃO 

PROGRAMA: DE APOIO A PROJETOS DE INTERVENÇÃO METODOLÓGICA – PAPIM EDITAL 
10/2022-PROEG 

Vínculo Pretendido:  (  ) Remunerado (com bolsa) (      ) Voluntário (sem bolsa) 

Aluno (a):  

Matrícula:  

E-mail:                                                                                                                 Telefone:  

  Curso de Graduação:  

Campus:  

Período em que está matriculado (a):  

Turno de aulas da sua turma:  

Já atuou (a) antes na função?  (   ) Não  (   ) Sim, no(s) ano/semestre(s):  

                             CHECK LIST DE DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO  

1. Formulário de Inscrição, devidamente preenchido e assinado (Anexo I);   

2. Histórico escolar do ensino médio e/ou boletins escolares do ensino médio;  

3. Comprovante de renda familiar atualizado do próprio discente ou declaração de situação de desemprego (sem renda), 
no caso do discente não possuir renda, e também de TODOS os integrantes da família, maiores de 18 anos, de residência 
no município de origem, considerando os documentos especificados no Quadro 2 deste Edital; 

 

4. Cópias de documentos de identidade, com foto, dos membros da família. Para menores de 18 anos, pode-se apresentar 
certidão de nascimento. 

 

5. Marque uma das opções a seguir: (   ) Não candidato a vaga(s) reservada(s)   (    ) Negro(a) de cor preta  
(    ) Negro(a) de cor parda     (    ) Quilombola     (     ) Indígena    (     ) Pessoa com Deficiência  
Obs.:Se candidato à vaga(s) reservada(s), anexar um dos documentos citados nos itens 9.3 a 9.5 do Edital. 

 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO -PROEG 

DIRETORIA DE PLANEJ. E PROJETOS EDUCACIONAIS – DPROJ 
DIVISÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS - DIPE 

 
ANEXO II -  TERMO DE COMPROMISSO  

    1 Emitir parecer para os requisitos em função da documentação entregue. 
 

Marcar este item em caso de seleção e ingresso de discente bolsista sem o perfil PNAES:  
(   )  A Comissão de Seleção deliberou pelo encaminhamento da documentação do(a) discente, informado 
neste Termo de Compromisso para ingresso como bolsista que o(a) discente não tem o perfil “prioritário” 
para atendimento do PNAES (Decreto 7.234/2010, Art. 5º), pois (como não havia outro discente inscrito 
e/ou aprovado com o perfil) considerou que se a contratação deste(a) não ocorresse não haveria, neste caso, 

PROGRAMA: 
DE APOIO A PROJETOS DE INTERVENÇÃO METODOLÓGICA – PAPIM 

EDITAL 10/2022-PROEG  

DADOS PARA CADASTRO DO(A) DISCENTE(A) 

VÍNCULO:                  
(      ) REMUNERADO (com 

bolsa) 
(      ) VOLUNTÁRIO (sem 

bolsa 
 

OPÇÃO ESCOLHIDA PARA INSCRIÇÃO: Marque uma das opções a seguir:  
 (     ) Não candidato a vaga(s) reservada(s)                (    ) Negro(a) de cor preta            (     ) Negro(a) de cor parda      
(     ) Quilombola                                                           (    ) Indígena                                  (     ) Pessoa com Deficiência 

 

Nome do(a) Discente:    

Curso:   Campus:   Matrícula:   

Data de Nascimento:              Sexo:    Estado Civil:   

RG:                                                                CPF:        

Endereço:                         

Bairro/Setor:   Cidade:   CEP:  
Telefone:                   E-mail:   

DADOS BANCÁRIOS (somente para bolsista): CONTA EM 
NOV 

NOME DO DISCENTE BENEFICIÁRIO 

Banco:  Agência:    Conta  Corrente (não ser Poupança): Operação:  

DADOS DO PROFESSOR ORIENTADOR 

Nome:  Matrícula Siape:  

Telefone:  E-mail: 

REQUISITOS DE PREFERENCIALIDADE DO CANDIDATO  
(preenchido pelo professor orientador) 

Requisitos Parecer1 

O/a candidato/a é oriundo/a de escola pública?  

Qual a renda bruta da família do/a candidato/a e 
quantos membros são atendidos por essa renda? 

 

O/a candidato/a apresenta renda familiar per capita 
igual ou inferior a um salário mínimo e meio? 

 

O/a candidato/a possui vínculo empregatício ou outras 
bolsas de ensino, pesquisa ou extensão no momento de 
assumir a bolsa caso seja selecionado/a? 

 

  



o atendimento dos objetivos do Pnaes (art. 2º do Decreto).”  
 
O(a)s integrantes do Projeto de Ensino, abaixo identificados, declaram pelo presente e na 
melhor forma de direito, cumprir com a observância das seguintes cláusulas:  
 
Cláusula 1ª – O Programa de Ensino (identificado o nome e edição no Caput deste formulário) no  terá 
vigência de acordo com período estabelecido no Edital;  
Cláusula 2ª – O Programa de Ensino concederá uma bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) ao 
discente bolsista;  
Cláusula 3ª – O pagamento de auxílio financeiro ao bolsista não gera vínculo empregatício dele(a) com a 
UNIFESSPA;  
Cláusula 4ª – O discente voluntário não terá nenhuma compensação financeira ou bolsa pelo exercício das 
atividades;  
Cláusula 5ª – O discente selecionado se compromete a dispor de 12 horas semanais para as atividades do 
Programa; auxiliar o professor na orientação dos discentes foco do programa; identificar as dificuldades 
enfrentadas pelos discentes foco do programa; discutir com o(a) Coordenador(a) do Projeto as 
metodologias, conteúdos e ações a serem priorizados; elaborar o relatório das atividades e entregá-la ao/à 
Coordenador(a) do Projeto em até 05 (cinco) dias úteis após o encerramento de suas ações no Projeto. 
Ademais, o discente se compromete a atuar em concordância com o disposto no Edital relativo a esta edição 
do Programa. 
Cláusula 6ª – O(A) Coordenador(a) do Projeto se compromete a orientar o discente na organização das 
atividades planejadas, com enfoque na identificação das dificuldades dos discentes foco do Programa e na 
formulação de planejamento metodológico de ação com do discente apoiador (bolsista e/ou voluntário); 
controlar a frequência mensal do bolsista e voluntário; acompanhar e orientar o discente quanto à 
apresentação dos resultados do projeto em evento a ser promovido pela Proeg e tutelar a elaboração do 
relatório de atividades, enviando-o à Dproj, pelo Sisprol, nas datas estabelecidas no Edital relativo a esta 
edição do Programa. Ademais, o docente orientador se compromete a atuar em concordância com o disposto 
no Edital.   
 
O presente TERMO DE COMPROMISSO tem vigência de março de 2022 a abril de 2023 (ou, em caso de 
alteração, durante o tempo que a presente edição do Programa estiver em atividade).  
 
____________________________________/PA, ______/________/____________. 
 
 
 
___________________________              ___________________________________ 
 Assinatura do(a) discente(a) apoiador                         Assinatura do(a) Coordenador(a) do Projeto 

 
 



 

     
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO -PROEG 

DIRETORIA DE PLANEJ. E PROJETOS EDUCACIONAIS – DPROJ 
DIVISÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS - DIPE 

 
 

ANEXO III – AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL JUSTIFICADA 
 
Eu,  , Matrícula Nº
 inscrito na seleção para o Programa de Ensino 
_____________________________, Edital n./ano: ____________ da Unifesspa na condição de 
candidato COTISTA ÉTNICO-RACIAL, declaro que: 

 

( ) Sou negro(a) de cor preta;  

( ) Sou negro(a) de cor parda. 
Justificativa para concorrer na condição de COTISTA ÉTNICO-RACIAL: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Declaro ser verdadeira a informação prestada no momento de minha inscrição. As informações prestadas 
são de minha inteira responsabilidade.  
Declaro estar ciente de que a constatação de inverdade ou de fraude nesta declaração, apurada em 
qualquer momento, inclusive posteriormente ao ingresso e atuação no projeto, em procedimento que me 
assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o desligamento do projeto, sem prejuízo das sanções 
penais eventualmente cabíveis. 
 

Local e data: , de de 2022. 

 

 

 
  



 

     
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO -PROEG 

DIRETORIA DE PLANEJ. E PROJETOS EDUCACIONAIS – DPROJ 
DIVISÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS - DIPE 

 
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PERTENCIMENTO INDÍGENA/QUILOMBOLA 

 
    (Carta assinada por liderança(s) ou organização indígena/quilombola) 

 
Nós liderança(s) ou Nós representantes do Povo Indígena / da Comunidade Quilombola 
_______________________________________________________________________ 
 
da Aldeia / da Comunidade Quilombola (se for o caso) 
_______________________________________________________________________ 
  
localizada na Terra Indígena / Remanescente de Quilombo/Município (se for o caso) 
_______________________________________________________________________ 
 
declaramos que ______________________________________________  é      membro 
reconhecido por esta comunidade, sendo filho(a) de  
_______________________________________________________________________ 
e de ____________________________________________________________________ 
tendo  (pequeno texto que descreva os vínculos do/a candidato/a com a comunidade) 
 

 

 

 

 
Por ser verdade, assinamos a presente declaração. 
 

  de de 2022 

(Local/Estado e Data) 
Nome e assinatura de, no mínimo, 3 (três) lideranças: 

 
Nome completo: 

 
 

—————————————————————————— 
Assinatura 

 
Nome completo: 

 
 

—————————————————————————— 
Assinatura 

Nome completo: 

 
 

—————————————————————————— 
Assinatura 

 
    
 



 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO -PROEG 

DIRETORIA DE PLANEJ. E PROJETOS EDUCACIONAIS – DPROJ 
DIVISÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS - DIPE 

 
 

ANEXO V – RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO 

 
 
PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INTERVENÇÃO METODOLÓGICA – PAPIM  

EDITAL 10/2022-PROEG 

 

 

Comunicamos que a partir de     /     /      fica rescindido o Termo de Compromisso firmado na 
data  de      /       /       entre a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, representada pelo(a) 
docente(a) Coordenador(a) do Projeto  _____ 
e pelo (a) discente apoiador _________________________________________, regularmente 
matriculado no curso de __________________________________________sob a Matrícula nº 
______________       . 

Informamos que a referida bolsa foi encerrada na supracitada data pelo seguinte motivo:  

(  ) Por iniciativa da Unidade / IFES 

(   ) Situação irregular de matrícula do estudante 

(   ) Por iniciativa do estudante 

(   ) Outros:_______________ 
 
 

E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres desta Rescisão as partes 
assinam-na em 03 vias de igual teor, cabendo a 1ª à Diretoria de Planejamento e Projetos 
Educacionais, a 2ª ao Discente e a 3ª à Coordenação do Projeto de Ensino. 
 
  ,  de  de  . 
 
 
 
 

         Discente Apoiador  Docente Coordenador do Projeto 
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