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NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

A Coordenação do PET-Saúde GraduaSUS em comum acordo com a comissão de 
elaboração do edital para seleção de estudantes bolsistas e voluntários para o programa, 
vem por meio deste, tornar público nota de esclarecimento quanto à participação do curso 
de biomedicina apenas como voluntário no referido programa. No dia 16 de dezembro de 
2015, a UEPA, por meio de parceria entre o CCBS e Municípios de Belém, Ananindeua 
e Santarém, submeteu duas propostas de projetos para a chamada do edital no - 13, de 28 
de setembro de 2015, de seleção para o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 
PET-SaúdeGraduaSUS - 2016/2017. Uma proposta do Campus II (Belém e Ananindeua) 
e outra do Campus XII (Santarém). Os projetos submetidos apresentaram propostas 
totalmente integradas envolvendo todos os cursos do CCBS. No caso da proposta do 
campus II, incluíram-se os cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Terapia 
Ocupacional, Educação Física e Biomedicina, atendendo a todos os requisitos do Edital. 
Porém, no dia 29 de fevereiro do corrente ano, foi divulgado o resultado preliminar do 
PET-GraduaSUS e fomos surpreendidos com a não aprovação de bolsas para o curso de 
Biomedicina. Em contato telefônico e resposta via e-mail, fomos informados que a 
exclusão do curso de Biomedicina como bolsista no programa foi em decorrência de 
ajustes orçamentários. Em 03 de março de 2016 enviamos recurso contestando o resultado 
preliminar, que excluiu o referido curso da proposta PET-
GraduaSUS/UEPA/Belém/Ananindeua. Obtivemos como resposta que não seria possível 
a inclusão visto que os ajustes orçamentários já haviam sido encerrados, porém, o curso 
poderia entrar como voluntário na proposta. Em reunião da comissão institucional do 
PET-GraduaSUS, foi deliberado por unanimidade que o curso de Biomedicina continuará 
no programa mas na qualidade de voluntário, cumprindo na sua plenitude o que foi 
proposto a fim de garantir a qualidade da formação em Saúde no Estado do Pará, por meio 
da integração Ensino-Serviço-Comunidade-Gestão nos municípios de Belém, 
Ananindeua e Santarém. 
   
Atenciosamente 
  
R. Silvia Gatti Norte 
Coordenadora Pet SaúdeGraduaSus 

 

 

 

                                 
 


