
 
RESOLUÇÃO CONSUNI/UNIPAMPA Nº 301

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Ordinária, realizada no dia 10 de dezembro
pelo art. 16 do Estatuto da Universidade, pelo art. 12 da Resolução nº 05, de 17 de junho de 2010 
(Regimento Geral), pelo art. 10 da Resolução nº 33, de 29 de setembro de 2011 (Regimento do 
CONSUNI) e de acordo com o constante no processo

  

RESOLVE: 

Art. 1º  Alterar o Anexo I (modalidades de bolsa por tipo de beneficiado e valores 
máximos para cada modalidade de bolsa) da Resolução CONSUNI/UNIPAMPA nº 7, de 29
2020, que dispõe sobre a regulamentação da presta
ou acordos com entidades públicas e privadas.

Art. 2º  O valor fixado às bolsas destinadas a servidores docentes ou técnico
administrativos e discentes da UNIPAMPA, obedecerá aos valores que constam na Tabel
apresentada no Anexo I desta Resolução.

Art. 3º  Na contratação de pessoal externo à UNIPAMPA para atuar na equipe 
executora de projetos, devem ser observadas as tabelas de remuneração dos sindicatos das 
categorias profissionais ou dos conselhos de class
definição dos valores a serem percebidos a título de remuneração.

Art. 4º  Esta Resolução entra em vigor em 28

Bagé, 10 de dezembro de 2020.

  

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor 

  

 

Ministério da Educação 
Universidade Federal do Pampa 

Conselho Universitário 
Bagé/RS 

ESOLUÇÃO CONSUNI/UNIPAMPA Nº 301, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

 

Altera o Anexo I 
CONSUNI/UNIPAMPA nº 7, de 29
2010, que dispõe sobre a regulamentação da 
prestação de serviços por meio de convênios, 
contratos ou acordos com entidades públicas e 
privadas. 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Universidade Federal do Pampa, em sua 96ª Reunião 
de dezembro de 2020, no uso das atribuições que lhe são

pelo art. 16 do Estatuto da Universidade, pelo art. 12 da Resolução nº 05, de 17 de junho de 2010 
(Regimento Geral), pelo art. 10 da Resolução nº 33, de 29 de setembro de 2011 (Regimento do 
CONSUNI) e de acordo com o constante no processo nº 23100.002900/2020

Alterar o Anexo I (modalidades de bolsa por tipo de beneficiado e valores 
máximos para cada modalidade de bolsa) da Resolução CONSUNI/UNIPAMPA nº 7, de 29
2020, que dispõe sobre a regulamentação da prestação de serviços por meio de convênios, contratos 
ou acordos com entidades públicas e privadas. 

O valor fixado às bolsas destinadas a servidores docentes ou técnico
administrativos e discentes da UNIPAMPA, obedecerá aos valores que constam na Tabel
apresentada no Anexo I desta Resolução. 

Na contratação de pessoal externo à UNIPAMPA para atuar na equipe 
executora de projetos, devem ser observadas as tabelas de remuneração dos sindicatos das 

ou dos conselhos de classe profissionais envolvidos, conforme o caso,
serem percebidos a título de remuneração.   

Esta Resolução entra em vigor em 28 de dezembro de 2020.

de dezembro de 2020. 

Roberlaine Ribeiro Jorge 

 

 

 

 

DE DEZEMBRO DE 2020 
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pelo art. 16 do Estatuto da Universidade, pelo art. 12 da Resolução nº 05, de 17 de junho de 2010 
(Regimento Geral), pelo art. 10 da Resolução nº 33, de 29 de setembro de 2011 (Regimento do 

100.002900/2020-11, 

Alterar o Anexo I (modalidades de bolsa por tipo de beneficiado e valores 
máximos para cada modalidade de bolsa) da Resolução CONSUNI/UNIPAMPA nº 7, de 29 de julho de 

ção de serviços por meio de convênios, contratos 

O valor fixado às bolsas destinadas a servidores docentes ou técnico-
administrativos e discentes da UNIPAMPA, obedecerá aos valores que constam na Tabela 

Na contratação de pessoal externo à UNIPAMPA para atuar na equipe 
executora de projetos, devem ser observadas as tabelas de remuneração dos sindicatos das 

e profissionais envolvidos, conforme o caso, para 

de dezembro de 2020. 



 

 

 

 

ANEXO I 

MODALIDADES DE BOLSA POR TIPO DE BENEFICIADO E VALORES MÁXIMOS PARA CADA 
MODALIDADE DE BOLSA 

 

CLASSE BENEFICIÁRIO MODALIDADE 
VALOR 
MÁXIMO 

1 Alunos de Ensino Médio 

Desenvolvimento Institucional 400,00 

Estágio 400,00 

Extensão 400,00 

Iniciação Científica 400,00 

2 
Alunos de Graduação e profissionais com 
nível médio de formação completo 

Desenvolvimento Institucional 550,00 

Ensino 550,00 

Estágio 550,00 

Extensão 550,00 

Iniciação Científica 550,00 

3 
Alunos/profissionais de Pós-
Graduação 

especialização 
Desenvolvimento Institucional / 
Pesquisa /Extensão 

1.500,00 

mestrado 
Desenvolvimento Institucional / 
Pesquisa /Extensão 

2.000,00 

doutorado 
Desenvolvimento Institucional / 
Pesquisa /Extensão 

2.500,00 

Pós-doutorado 
Desenvolvimento Institucional / 
Pesquisa /Extensão 

5.500,00 

4 
Servidores Públicos Ativos 

(técnico-administrativos e docentes) 

Desenvolvimento 
Institucional/ 
Pesquisa/Ensino / Extensão 

Nível 
médio 

1.500,00 

Graduado 2.000,00 

Especialista 2.500,00 

Mestre 3.500,00 

Doutor 5.500,00 

*Os valores de bolsas referentes a Classe 3 deverão, preferencialmente, seguir os valores estabelecidos 
pelas agências CNPq e CAPES. 

 


