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EDITAL 28/2019 – DIGRAD-DV – Bolsa para Manutenção de 

Alunos(as) do Curso de Licenciatura em Educação do Campo 

 
Da ordem do Diretor Geral do Campus Dois Vizinhos da Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná, a Diretoria de Graduação e Educação Profissional, no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais, torna público que estão abertas as inscrições para as bolsas 
para manutenção dos alunos do Curso de Licenciatura em Educação do Campo,  durante 
o segundo semestre de 2019. 
 
1. DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
1.1 - Serão disponibilizadas 12 (doze) cotas para pagamento de bolsa, objetivando o custeio 

do alojamento de discentes regularmente matriculados no Curso de Licenciatura em 
Educação do Campo durante o segundo semestre de 2019. 

 

1.2 – Os recursos para o pagamento são oriundos do orçamento geral do Câmpus Dois 
Vizinhos, em parceria com a Reitoria da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
 
2. DAS NORMAS GERAIS 
 
2.1 São elegíveis às bolsas os discentes que estejam na situação regular; que sejam 
exclusivamente do Curso de Licenciatura em Educação do Campo; que estejam 
devidamente matriculados em disciplinas presenciais; e  que não façam uso do benefício 
de auxílio-moradia oferecido pela universidade. 
 
2.2 O valor da bolsa será de R$ 2.602,58 (dois mil seiscentos e dois reais e cinquenta e 
oito centavos) a serem pagos em duas parcelas, que correspondem ao custeio de diárias 
de  74 (setenta e quatro) dias de aulas previstos para o tempo-universidade (R$ 35,17 – 
trinta e cinco reais e dezessete centavos), no segundo semestre de 2019. 
  
2.3 O pagamento será efetuado única e exclusivamente em conta bancária em nome 
do(a) aluno(a) contemplado(a), não podendo ser depositado em contas bancárias de 
terceiros 

 
 
3. DA SELEÇÃO DE DISCENTES 
 
3.1 Poderão concorrer às bolsas apenas discentes que cumprirem o artigo 2.1 deste 
edital. 
 

3.2 Havendo mais inscritos que a quantidade de cotas, terão prioridade ao benefício, 
discentes que estejam matriculados em período condizente com sua periodização. 
 

3.3  Em caso de necessidade, o desempate será realizado através de análise do 
coeficiente de rendimento. 
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 3.3.1 Como segundo critério de desempate será utilizado o histórico escolar, no qual 
serão analisadas as reprovações por nota e por frequência. 
 
 
 
4. DAS ATRIBUIÇÕES DO(A) DISCENTE CONTEMPLADO(A) 
 
Os(as) discentes que forem contemplados(as) com o benefício deverão obrigatoriamente 
apresentar frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas em todas as 
disciplinas matriculadas. 
 
5. DA QUANTIDADE DE BOLSAS 

 
Serão disponibilizadas no máximo 12 (doze) bolsas nesta modalidade. 
 
6. DAS INSCRIÇÕES 

 
6.1 Para concorrer ao processo de seleção da bolsa para manutenção o(a) candidato(a) 
deverá: 
 
a) estar matriculado no curso de Licenciatura em Educação do Campo; 
b) não possuir auxílio-moradia oferecido pela universidade; 
c) estar cursando disciplinas com presença obrigatória durante o tempo-universidade do 

curso (excetuam-se disciplinas sem presença obrigatória e Trabalho de Conclusão de 
Curso 2); 

d) não ter sofrido penalidades disciplinares no âmbito da UTFPR. 
 

6.2  Serão aceitas às inscrições recebidas a partir das 9h até às 16h do dia 22 
Agosto de 2019, exclusivamente feitas através do formulário (Anexo I) devidamente 
preenchido e entregue na Assessoria das Coordenações (primeiro andar do Bloco 
G10). 
 
6.3 A inscrição do candidato implica em compromisso tácito de aceitar as condições 
estabelecidas neste Edital. 
 
7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
7.1 – A seleção dos discentes será realizada por Comissão especialmente designada para 
esta finalidade pelo Diretor-Geral do Câmpus. 
 
7.2 - Será excluído do processo de seleção o candidato que: 

a) não preencher o Formulário de Inscrição no prazo estabelecido; 
b) prestar informações/declarações falsas durante o processo de inscrição ou de 

seleção; 
c) não preencher os requisitos mínimos estabelecidos nos itens 2.1 e 6.1 deste Edital. 

 
 
8. DA PERDA DO DIREITO AO BENEFÍCIO 
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O(a) candidato(a) perderá o direito à bolsa, caso não cumpra as normas estabelecidas 
neste Edital. 
 
 
9. DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 
O resultado preliminar será divulgado após às 18 horas do dia  22/08/2019 e será publicado 
pela Diretoria de Graduação e Educação Profissional no link 
http://portal.utfpr.edu.br/editais/graduacao-e-educacao-profissional/doisvizinhos 
 
 
10. DOS RECURSOS 
 
Os recursos, devidamente fundamentados, poderão ser apresentados até às 17 horas do 
dia  23 de agosto de 2019 na Assessoria de Coordenações, no Bloco G10, os quais serão 
analisados pela Diretoria de Graduação e Educação Profissional do Câmpus Dois Vizinhos. 
 
11. RESULTADO FINAL 
 
O resultado final será divulgado após às 18 horas do dia 23 de agosto de 2019, na página 
da DIRGRAD. 
 
 
12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
12.1 - O(a) candidato(a) deverá se basear nas instruções estabelecidas neste Edital para a 
participação no processo seletivo de bolsas para manutenção de discentes do Curso de 
Licenciatura em Educação do Campo. 
 
12.2 - Os prazos constantes neste Edital são improrrogáveis e a perda de qualquer um 
deles implica na perda do respectivo direito. 
 
12.3 - Os casos omissos a este edital serão analisados e julgados pela comissão de seleção 
e homologados pela Diretoria de Graduação do Câmpus Dois Vizinhos da UTFPR. 
 
12.4 - Para dirimir quaisquer questões não resolvidas administrativamente do presente 
Edital, fica eleito o Foro da Justiça Federal de Francisco Beltrão, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 
12.5 –O presente edital será publicado pela Diretoria de Graduação e Educação 
Profissional no link http://portal.utfpr.edu.br/editais/graduacao-e-educacao-
profissional/doisvizinhos.  
 
 
 

 
Dois Vizinhos, 21 de agosto de 2019.  

http://portal.utfpr.edu.br/editais/graduacao-e-educacao-profissional/doisvizinhos
http://portal.utfpr.edu.br/editais/graduacao-e-educacao-profissional/doisvizinhos
http://portal.utfpr.edu.br/editais/graduacao-e-educacao-profissional/doisvizinhos
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___________________________ 
Fabiani das Dores Abati Miranda 

Diretora de Graduação e Educação Profissional 
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ANEXO I 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 
 
 
 
 

 
NOME: _____________________________________________________________ 

 
 
R.A.:  _____________________________________________________________ 

 
 
Coeficiente de Rendimento:  _____________________________________________ 

 
 
Data de Ingresso no Curso (Ano/Semestre):  _____________________________ 

 
 
Período no Sistema:  __________________________________________________ 

 
 
 
 
Eu, __________________________________________________________, declaro 
serem verdadeiras as informações acima apresentadas. 

 
 
 
 
 

______________________________________        
Assinatura do(a) Candidato(a)      


