
 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

(MESTRADO) EM ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE  

 

EDITAL Nº 03/2016 (complementar ao Edital n 01/2016) 

Dispõe sobre a Concessão de Bolsas Institucionais 

de 50% para Mestrandos do Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Atenção Integral à 

Saúde para ingressantes em 2016. 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu de Mestrado em 

Atenção Integral à Saúde - da UNICRUZ e UNIJUÍ – Universidade de Cruz Alta e 

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 

atribuições, torna público, para conhecimento dos mestrandos, o Edital nº 3/2016 que 

dispões sobre a concessão de Bolsas Institucionais para 2016. 

 

1. BOLSAS INSTITUCIONAIS: 

1.1 A concessão das bolsas institucionais de 50% é subordinada à classificação geral 

do edital de bolsas 01/2016, seguindo a ordem de classificação dos suplentes, sendo 

resguardados, a paridade de distribuição entre as linhas do Programa e os critérios de 

elegibilidade desta modalidade de bolsa. 

1.2. A concessão das Bolsas Institucionais é pelo prazo de 12 (doze) meses. 

1.3. Ao final do 11° mês de Bolsa Institucional de 50%, o aluno deverá entregar o 

relatório de atividades acadêmicas realizadas no período de concessão. 

1.4. A concessão pode ser renovada até a data de apresentação da dissertação desde 

que aprovado o relatório pelo colegiado do programa. 

1.5. O período de concessão da Bolsa Institucional de 50% não poderá exceder o 

limite de 24 (vinte e quatro) meses de curso do aluno, a contar a partir da data de 

matrícula do aluno. 



 

 

1.6. O aluno contemplado com Bolsa Institucional de 50%, deve dispor de, pelo 

menos, 2 (dois) turnos por semana para dedicar-se às atividades acadêmicas 

vinculadas ao programa, para além das disciplinas do programa. 

1.7. O Programa exige o cumprimento dos critérios estabelecidos pela Resolução do 

Conselho Universitário Nº 25/2011, da UNIJUÍ. 

2. SELECIONADOS 

Linha I – Processos saúde-doença-cuidado: 

1. CAROLINA RENS PRETTO 

Linha II – Processos químicos e biológicos em saúde: 

1. CRISTIELI CARINE BRAUN 

2. PRISCILA SEIBERT 

.  

  

 

 

 

 


