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UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ - UFOPA 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROEN  

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE - ICS 
 

EDITAL Nº 002 ICS/2014 
 

O Comitê do Programa de Mobilidade Acadêmica Externa Temporária Nacional, do 
Instituto de Ciências da Sociedade – ICS da Universidade Federal do Oeste do Pará, 
criado através da Portaria Nº 005/2014-ICS, torna público o Edital de chamada para 
inscrição de discentes interessados em participar do Programa de Mobilidade 
Acadêmica Externa Temporária Nacional. Os recursos previstos no Programa de 
Mobilidade Acadêmica Externa Temporária Nacional, de que trata este Edital, serão 
disponibilizados para execução de atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e 
extensão, junto a Instituições de Ensino Superior no país, a serem desenvolvidas no 
período de recesso entre o 1º e o 2º semestres letivos de 2014. As condições de 
participação de alunos nesse Edital são orientadas pelos Princípios Gerais do Programa 
de Mobilidade Acadêmica Nacional, em conformidade ao Edital nº 003/2014 PROEN. 
 
1. DAS BOLSAS 
1.1. Serão disponibilizadas 09 (nove) Bolsas de Mobilidade Acadêmica Externa 
Temporária Nacional, no valor unitário de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 
sendo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para despesas e R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
para despesas de viagem. 
1.2. As 09 (nove) Bolsas serão assim distribuídas: 

PROGRAMA Nº DE BOLSAS 

Programa de Antropologia e Arqueologia (PAA) 03 

Programa de Ciências Jurídicas (PCJ) 03 

Programa de Ciências Econômicas e Desenvolvimento 
Regional (PCEDR) 

03 

 
1.3. Caso não haja candidatos selecionados para as vagas em um dos 
Programas/cursos as Bolsas serão redistribuídas para outros Programas/cursos, 
conforme critérios definidos pelo Comitê. 
 
2. OBJETIVO 
2.1. Dar condições aos discentes de graduação regularmente matriculados nos cursos 
de bacharelado do ICS de cursar atividades curriculares de ensino, pesquisa e extensão 
em Instituições de Ensino Superior no país, no período de recesso entre o 1º e o 2º 
semestres letivos de 2014; 
2.2. Proporcionar o desenvolvimento acadêmico, científico, cultural e pessoal, 
decorrente do intercâmbio cultural, acadêmico e da ampliação de vivências e 
experiências. 
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3. CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS 
No ato da inscrição e para a participação no Programa o aluno candidato: 
3.1. Deverá estar regularmente matriculado no ICS, estando com sua matrícula ativa 
durante todo o processo de seleção e realização da mobilidade; 
3.2. Deverá ter cursado no mínimo 3 semestres do curso; 
3.3. Deverá ter Índice de Desempenho Acadêmico geral (IDAg) ou Coeficiente de 
Rendimento geral igual ou superior a 7,0; 
3.4. Só poderá fazer uma única inscrição, indicando uma IES receptora, no país 
reconhecida pelo MEC; 
3.5. Aceitação de um(a) professor(a) da UFOPA para ser o contato com a instituição 
receptora e responsável pelo acompanhamento do aluno; 
3.6. O aluno deverá apresentar a carta de aceite do professor tutor da Instituição 
receptora; 
3.7. O aluno deverá apresentar um Plano de Atividades a ser executado na Instituição 
receptora assinado pelo seu orientador (ANEXO IV); 
3.8. O aluno deverá apresentar curriculum cadastrado na plataforma lattes, com as 
respectivas comprovações; 
3.9. Ser titular de conta corrente preferencialmente no Banco do Brasil ou Santander. 
3.10. Não possuir vínculo empregatício; 
 
4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
4.1. Índice de Desempenho Acadêmico Geral (IDAg) ou Coeficiente de Rendimento; 
4.2. Análise do curriculum lattes, conforme tabela de pontuação (ANEXO V); 
4.3. A nota final do aluno será uma média aritmética calculada entre o  IDAg ou 
coeficiente de rendimento geral e a nota do curriculum lattes. 
 
5. CRONOGRAMA 

PERIODO DE 
INSCRIÇÃO: 

DE 08 À 23 DE MAIO DE 2014. 

DIVULGAÇÃO DO 
RESULTADO: 

ATÉ O DIA 28 DE MAIO DE 2014. 

ENCAMINHAMENTO 
DA 
DOCUMENTAÇÃO 
DOS ALUNOS 
CLASSIFICADOS À 
PROEN: 

ATÉ 30 DE MAIO DE 2014 

 
 
6. LOCAL E DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 
 

6.1 - LOCAL PARA INSCRIÇÃO: SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO ICS 
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6.2 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOA À INCRIÇÃO: 

a) ficha de cadastro do aluno (ANEXO I) 

b) histórico escolar atualizado; 

c) cópia do comprovante de matrícula; 

d) demonstrativo do índice de desempenho acadêmico geral (IDAg); 

e) curriculum plataforma lattes,  devidamente comprovado. 

f) carta de aceite do professor tutor da instituição receptora; 

g) Plano de Atividades a ser executado pelo aluno na instituição receptora (ANEXO 
IV); 

h) cópias do RG, CPF e comprovante de residência; 

i) termo de compromisso do bolsista assinado em três vias pelo bolsista e pelo(a) 
seu(a) orientador(a) (ANEXO II); 

j) declaração de que não possui vínculo empregatício (ANEXO III); 

l) comprovante de titular de conta corrente (cópia do cartão ou outro equivalente). 

 
7. DAS OBRIGAÇÕES DO ALUNO APROVADO NO PROGRAMA 
7.1. Apresentar recibos de passagens para fins de prestação de contas; 
7.2. Apresentar relatório das atividades desenvolvidas durante o período da 
Mobilidade que deverá ser entregue no prazo de 60 dias, 
7.3. Apresentar ficha de frequência assinada pelo(a) tutor(a)/orientador(a) da 
Universidade receptora; 
7.4. Apresentar certificado quando realizado curso de capacitação ou treinamento. 
 
8. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
8.1. Caso ocorra empate entre os candidatos, para desempate será considerado a não 
ocorrência de reprovação em disciplinas. 
 
9. DISPOSIÇÕES FIANIS E TRANSITÓRIAS 
9.1. Os casos omissos, não previstos neste edital, serão analisados pelo Comitê e, se 
necessário, encaminhados à PROEN. 
 

 
Pedro Fonseca Leal 

SIAPE: 1835001 
Presidente do Comitê do Programa de Mobilidade Acadêmica Externa Temporária 
Nacional, do Instituto de Ciências da Sociedade – Portaria Nº 05/2014/ICS/UFOPA. 
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ANEXO I
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO      

 FICHA DE CADASTRAMANETO 

Processo nº: ____________________ 

 

1. CADASTRO 

Nome: 

_______________________________________________________________________ 

Filiação: 

_______________________________________________________________________ 

Data nascimento: ___/___/_____CPF: __________________  

RG: _____________________________ Órgão expedidor: _________________  

Endereço: ______________________________________________________________ 

Cidade: ___________________________Estado: ______________CEP:  ____________ 

Telefone para contato: _________________ Telefone Celular: ____________________ 

E-mail: _________________________________________________________________ 

Instituto: _______________________________________________________________ 

Programa/Curso:_________________________________________________________ 

Ano de ingresso: ___________________ Semestre: __________________ 

Turno:______________________ 

Contato familiar: 

Nome: _______________________________________ Telefone:__________________ 

 

DADOS BANCÁRIOS 

Banco: _______________________ Agência: _____________ Conta:_______________  

 

DADOS DA MOBILIDADE 

Plano de Atividade (Título): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Instituição Receptora: 

______________________________________________________________________ 

Período da mobilidade: ____/____/____ a   ____/____/____ 

Professor Orientador da IES receptora: 

________________________________________________________ 



5 

 

2. O(A) PROFESSOR ORIENTADOR( na UFOPA) 

Nome: 

_______________________________________________________________________ 

Programa/Curso de lotação:________________________________________________ 

Matrícula SIAPE: __________________ 

Telefone para contato: _________________ Telefone Celular: ____________________ 

E-mail: 

_______________________________________________________________________ 
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ANEXO II 

 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 TERMO DE COMPROMISSO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA EXTERNA 

TEMPORÁRIA NACIONAL  

 

Pelo presente Termo de Compromisso, eu,  

_____________________________________________________, residente e 

domiciliado (a) _______________________________________________, na cidade de 

________________________, CEP ______________________________, portador do 

CPF nº __________________________, declaro aceitar a bolsa de estudo do Programa 

de Mobilidade Acadêmica Externa Temporária Nacional, desenvolvido pela Pró-reitoria 

de Ensino de Graduação da UFOPA, com interveniência do 

Instituto________________________________________________________________

____com objetivo de realizar Mobilidade Acadêmica na IES escolhida por mim e 

subordino-me às normas aplicáveis à concessão, e em caráter irrevogável e 

irretratável, como participante desse programa, assumo os compromissos e obrigações 

enumerados a seguir: 

 

I – Apresentar o melhor desempenho possível e cumprir as normas e determinações 

da UFOPA ( IES de  origem), pois a Mobilidade Acadêmica proporciona o intercâmbio 

científico, cultural e humano, valorizando a  formação integral do estudante. O 

Programa resulta da integração acadêmica e científica entre Instituições de  Ensino 

Superior Públicas e permite ao discente uma formação mais generalista e, ao mesmo 

tempo,  individualizada promovendo o enriquecimento do currículo acadêmico e 

profissional, a ampliação das  possibilidades de relacionamento interpessoal, a 

expansão do conhecimento através de vivências em outras  IES, a aquisição de novas 

experiências e a interação de culturas. O caráter cooperativo do programa permite a 

ampliação de conhecimentos e a excelência profissional e pessoal dos discentes, 

docentes e da IES. 

  

II – Não interromper ou desistir da Mobilidade Acadêmica sem que sejam fornecidas 

justificativas para análise na UFOPA (IES de origem), a ser notificada o professor 

orientador da IES de origem e PROEN. O aluno se compromete, caso seja contemplado 
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com a bolsa para Mobilidade Acadêmica Nacional, caso a desistência aconteça antes 

da viagem do aluno para a cidade da instituição receptora. Se a desistência ocorrer 

depois disso, ele deverá restituir a bolsa proporcionalmente ao tempo que deixará de 

permanecer desenvolvendo as atividades programadas. 

 

III– Prestar relatório das atividades desenvolvidas de mobilidade à PROEN, com anexo 

de frequência devidamente assinada e declaração ou certificado da atividade. 

IV- A UNIVERSIDADE supervisionará as atividades do (a) bolsista por meio do (a) 

professor (a) orientador (a) 

 INTERVENIENTE. 

 

Ao firmar o presente Termo, declaro ainda, estar ciente de que a inobservância dos 

termos de compromisso e responsabilidade aqui assumidos poderá implicar suspensão 

e/ou cancelamento de minha participação no programa, bem como ressarcimento da 

bolsa à Administração Pública da IES de Origem, se desistência ou uso indevido. 

 

Santarém-Pa, _____ de _____________ de_______. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do discente 

 

_________________________________________ 

PROFESSOR(A)-ORIENTADOR(A) 

INTERVENIENTE 

(Assinatura por extenso) 

PRÓ-REITOR DE ENSINO DE 

GRADUAÇÃO 
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ANEXO III 

                                                                         

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO 
COORDENAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS 

 
DECLARAÇÃO 

 
Eu_______________________________________________, discente do 

Instituto_____________, portador (a) do RG________________, inscrito no 

CPF______________________, residente no 

endereço______________________________________________________________, 

na cidade de ______________________, declaro para os devidos fins e a quem 

interessar que não possuo vínculo empregatício com qualquer instituição pública ou 

privada. Comprometo-me com o ressarcimento da bolsa caso haja o pagamento 

indevidamente. 

 

 

Recebe bolsa permanência: (  )  NÃO                  (  ) SIM.  Valor:_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
Assinatura 

Data__/__/2014 
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ANEXO IV 
MODELO DO PLANO DE ATIVIDADE DOS BOLSISTAS 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO 

COORDENAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS 

 
 
 
 

PLANO DE ATIVIDADES 
 

(título do plano) 
 
 
 
 
 

nome e assinatura do discente 
 
 
 

nome e assinatura do professor-orientador 
 
 
 
 
 

Período de execução:       
 

Instituto/Curso: 

Instituição Receptora: 
 

Instituto/Local da atividade de mobilidade 
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1- Título do Plano de Atividades 
 
 
2. Objetivos 
 
a) Geral: 
b) Específicos: 
 
3. Justificativa: 
 
 
4. Metodologia (se necessário) 
 
 
 
 
5. Cronograma de Atividades 
 

Atividades Datas/horários 

  

 
 
 
6. Resultados e Ações de socialização das atividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santarém, Pará 
2014 

 

  



11 

 

ANEXO V 

TABELA PARA AVALIAÇÃO DO CURRICULUM VITAE (PLATAFORMA LATTES) 
 

I - ENSINO 

Atividade Pontos 

Participação em Programa de Monitoria 10 

II - PESQUISA 

Atividade Pontos 

Participação em Projeto de Pesquisa como bolsista ou 
voluntário  

15 

III – EXTENSÃO 

Atividade Pontos 

Participação em Projeto de Extensão como bolsista ou 
voluntário 

15 

IV – EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS 

Atividades Pontos (por evento) 

Participante em evento local na condição de organizador 2 

Participante em evento local na condição de ouvinte 1 

Participante em evento local na condição de expositor 3 

Participante em evento regional na condição de ouvinte 3 

Participante em evento regional na condição de expositor 4 

Participante em evento nacional na condição de ouvinte 4 

Participante em evento nacional na condição de expositor 5 

Participante em evento internacional na condição de ouvinte 5 

Participante em evento internacional na condição de expositor 6 

V – PUBLICAÇÕES 

Atividades Pontos (por 
publicação) 

Resumo de Trabalho apresentado em Evento Local 1 

Trabalho Completo apresentado em Evento Local 2 

Resumo de Trabalho apresentado em Congresso Regional 2 

Trabalho Completo apresentado em Evento Regional 3 

Resumo de Trabalho apresentado em Evento Nacional 3 

Trabalho Completo apresentado em Evento Nacional 4 

Resumo de Trabalho apresentado em Evento Internacional 4 

Trabalho Completo apresentado em Evento Internacional 5 

Publicação em periódico Qualis A 5 

Publicação em periódico Qualis B 3 

Publicação em periódico Qualis C 2 

 
 


