
Orientações gerais sobre a tramitação e cadastro dos bolsistas do Edital da Área da Saúde 

Esclarecemos que as bolsas do Edital de Bolsas de Extensão Área da Saúde e áreas afins são 
pagas com recursos do Ministério da Saúde, conforme consta no referido Edital, no item 3 - 
DA DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE EXTENSÃO: 

3.1. A concessão de bolsa de extensão respeitará o quantitativo disponibilizado, em função 
do recurso orçamentário financeiro do Ministério da Saúde, através do Termo de Cooperação 
26/2012 entre o Ministério da Saúde e a UFSC, de 19 de novembro de 2012. 

Para gerir este recurso foi necessário um convênio com uma fundação, que neste caso foi a 
FEESC, na celebração deste convênio entre UFSC e FEESC, o Prof. Edison da Rosa, Pró-Reitor 
de Extensão. 

Para tanto, foi registrado junto a FEESC o projeto "869 - Projeto e-SUS Atenção Básica - 
Educação Permanente para os Profissionais e Estudantes do Sistema Único de Saúde (SUS) 
na Atenção Básica" e será através deste que as bolsas serão pagas. 

Os projetos contemplados no Edital de bolsas de Extensão Área da Saúde e áreas afins são 
considerados módulos dentro do projeto principal, sendo que o Prof. Edison da Rosa é o 
coordenador geral.  

Informamos que a documentação para implementação das bolsas deverá ser entregue 
normalmente na Proex de acordo com as instruções constantes do Edital de Bolsas de 
Extensão Área da Saúde e áreas afins. Os formulários estão disponíveis na página: 
http://proex.paginas.ufsc.br/informacoes-edital-bolsas-de-extensaosaude 

Posteriormente a entrega desta documentação, a Proex fará o cadastramento dos bolsistas 
junto a FEESC. 

A FEESC, após o processamento dos cadastros, enviará para o e-mail do bolsista um 
documento que denomina-se “Requerimento de Bolsa de Aluno”, este já estará vinculado 
ao Projeto "869 - Projeto e-SUS Atenção Básica - Educação Permanente para os Profissionais 
e Estudantes do Sistema Único de Saúde (SUS) na Atenção Básica", sob Coordenação do 
prof. Edison da Rosa. 

Para a efetivação da bolsa de extensão, o aluno deverá imprimir o “Requerimento”, assinar e 
entregar na Pró-Reitoria de Extensão, para que seja assinado pelo Prof. Edison. 

Ressaltamos que, conforme consta no referido requerimento, os bolsistas deverão anexar o 
atestado de matrícula (Declaração de matrícula da coordenação, constando o curso e o 
período). 

Informamos também que no último mês da bolsa, a FEESC solicitará, através de e-mail, que 
o bolsista preencha o relatório de atividades para prestação de contas que após impresso 
deverá ser assinado pelo aluno, pelo Supervisor (que é o Professor que coordenou o projeto) 
e também pelo Coordenador Geral que é o Prof. Edison, é importante frisar que o 
pagamento do último mês da bolsa está vinculado à entrega deste relatório. 


