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EDITAL 05/2019 
CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ALUNOS DO POSLET PARA 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ACADÊMICOS COM RECURSOS 
DO PROAP (Programa de Apoio à Pós-Graduação) 

 
 

1. O Programa de Pós-Graduação em Letras (POSLET), Mestrado 
Acadêmico, dispõe de R$ 4.622,00 para concessão de auxílio aos 
estudantes para participação em eventos acadêmicos, nacionais ou 
internacionais, com apresentação oral de trabalhos. 

 
2. Os alunos interessados deverão se inscrever no período de 08 de julho a 

10 de setembro de 2019, em fluxo contínuo, entregando, na Secretaria 
do POSLET, nos horários de 9h às 11h e das 14h30min às 17h, os 
seguintes documentos: 
2.1. Comprovante de matrícula no POSLET; 
2.2. Histórico de disciplinas cursadas no POSLET com os respectivos 

conceitos; 
2.3. Cópias de documentos pessoais: RG e CPF; 
2.4. Dados bancários; 
2.5. Carta de aceite do evento; 
2.6. Resumo do trabalho a ser apresentado no evento; 
2.7. Programação do evento; 
2.8. Requerimento solicitando diárias (máximo de três), assinado pelo 

aluno e pelo orientador. 
 

3. Serão concedidas diárias no valor de R$ 177,00 (cento e setenta e sete 
reais), até o limite máximo de R$ 500,00 (quinhentos reais) por aluno. 
Estes valores poderão ser revistos, em caso de retificações, e em 
consonância com as normas vigentes.  

 
4. Critérios para a concessão dos recursos, respeitando-se a seguinte 

ordem: 
4.1. Serão atendidos alunos não bolsistas e não funcionários da 

Unifesspa que estejam inscritos para apresentação oral de 
trabalho em evento acadêmico internacional. 

4.2. Serão atendidos alunos não bolsistas e não funcionários da 
Unifesspa que estejam inscritos para apresentação oral de 
trabalho em evento acadêmico nacional. 

4.3. Serão atendidos alunos bolsistas que estejam inscritos para 
apresentação oral de trabalho em evento acadêmico internacional. 



4.4. Serão atendidos alunos bolsistas que estejam inscritos para 
apresentação oral de trabalho em evento acadêmico nacional. 

4.5. Serão atendidos alunos, que são funcionários da Unifesspa, que 
estejam inscritos para apresentação oral de trabalho em evento 
acadêmico internacional. 

4.6. Serão atendidos alunos, que são funcionários da Unifesspa, que 
estejam inscritos para apresentação oral de trabalho em evento 
acadêmico nacional. 

4.7. Em caso de haver mais solicitações que os recursos disponíveis, 
respeitando-se a ordem dos critérios anteriores, a decisão caberá 
a uma comissão de professores do POSLET, que levará em conta 
a importância do evento, a conexão do trabalho com as linhas de 
pesquisa do POSLET e o histórico de disciplinas cursadas no 
POSLET e os respectivos conceitos. 

 
5. Os resultados serão analisados no último dia útil do mês de recebimento 

das inscrições e divulgados até três dias úteis após a análise. 
 
 
 

Marabá, 28 de junho de 2019. 
 
 
 
 

Prof. Dr. Gilmar Bueno Santos 
Coordenador – POSLET 

 


