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RETIFICAÇÃO 01 - EDITAL GPFis 02/2019 
SELEÇÃO DE BOLSISTAS PDA 2019 

GRUPO DE PESQUISA EM FISIOLOGIA – GPFis/UNIPAMPA 
Uruguaiana, 29 de Abril de 2019 

 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO (PDA) 2019 

 
Considerando a retificação do edital PDA/UNIPAMPA 2019, publicada hoje em 
função da instabilidade do Sistema de Informação de Projetos de Pesquisa, Ensino 
e Extensão (SIPPEE), o Grupo de Pesquisa em Fisiologia – 
GPFis/Unipampa,retifica seu edital de seleção PDA, conforme segue: 
 
Onde se lê: 
(...) 
2. Cronograma  
Até  
17:59h do dia 
02/05/2019 

Período para inscrição dos candidatos à bolsa (pelo 
SIPPEE/Unipampa: https://www10.unipampa.edu.br)  

03 a 09/05/2019 Período para seleção de bolsista, sendo o local e horário das 
entrevistas divulgado juntamente com a divulgação das 
inscrições homologadas na página do GPFis/Unipampa 
(http://porteiras.s.unipampa.edu.br/gpfis/) na aba editais. 

10/05/2019  Divulgação do resultado provisório na página do 
GPFis/Unipampa (http://porteiras.s.unipampa.edu.br/gpfis/) na 
aba editais. 

10 a 12/05/2019 Prazo para interposição de recurso por e-mail  
13/05/2019  Divulgação do resultado final na página do GPFis/Unipampa 

(http://porteiras.s.unipampa.edu.br/gpfis/) na aba editais. 
14/05/2019 Início das atividades dos bolsistas 
(...) 
 
Leia-se: 
(...) 
2. Cronograma  
Até  
17h do dia 
06/05/2019 

Período para inscrição dos candidatos à bolsa (pelo 
SIPPEE/Unipampa: https://www10.unipampa.edu.br) ou por e-
mail. 

07 a 09/05/2019 Período para seleção de bolsista, sendo o local e horário das 
entrevistas divulgado juntamente com a divulgação das 
inscrições homologadas na página do GPFis/Unipampa 
(http://porteiras.s.unipampa.edu.br/gpfis/) na aba editais. 

10/05/2019  Divulgação do resultado provisório na página do 
GPFis/Unipampa (http://porteiras.s.unipampa.edu.br/gpfis/) na 
aba editais. 

10 a 12/05/2019 Prazo para interposição de recurso por e-mail  
13/05/2019  Divulgação do resultado final na página do GPFis/Unipampa 
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(http://porteiras.s.unipampa.edu.br/gpfis/) na aba editais. 
14/05/2019 Início das atividades dos bolsistas 
(...) 
 
 
Onde se lê: 
(...) 
4. Procedimento e critérios de Seleção  
4.1 A inscrição dos acadêmicos que desejam concorrer às bolsas do Programa de 
Desenvolvimento Acadêmico será feita no Sistema de Informação de Projetos de 
Pesquisa, Ensino e Extensão (SIPPEE), disponibilizado no endereço: 
http://www10.unipampa.edu.br/sippee/;   
(...) 
 
Leia-se: 
(...) 
4. Procedimento e critérios de Seleção  
4.1 A inscrição dos acadêmicos que desejam concorrer às bolsas do Programa de 
Desenvolvimento Acadêmico será feita no Sistema de Informação de Projetos de 
Pesquisa, Ensino e Extensão (SIPPEE), disponibilizado no endereço: 
http://www10.unipampa.edu.br/sippee/, ou por e-mail enviado ao coordenador do 
projeto/bolsa de interesse com a ficha de inscrição em anexo (e-mails disponibilizados 
ao final do edital). 
(...) 
   
 
  

Uruguaiana, 02 de maio de 2019. 
 

                  
Profa. Dra. Pâmela Billig Mello-Carpes 

Orientadora de projetos/Líder do GPFis/Unipampa 
email: pamelacarpes@unipampa.edu.br   

 
TAE Me. Leticia Rossi Daré 

Orientadora de projeto/pesquisadora do GPFis/Unipampa 
email: leticiadare@unipampa.edu.br  

 
Profa. Dra. Liane da Silva de Vargas 

Orientadora de projeto/pesquisadora do GPFis/Unipampa 
email: lianevargas@unipampa.edu.br  

 
Profa. Dra. Lidiane Dal Bosco 

Orientadora de projeto/pesquisadora do GPFis/Unipampa 
email: dalboscolidiane@gmail.com 

 
Profa. Dra. Mauren Assis de Souza 

Orientadora de projeto/pesquisadora do GPFis/Unipampa 
maurensouza@gmail.com 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 

 
Nome Completo: 

Número da Matrícula: 

Data de Nascimento: 

Número da Cédula de Identidade/RG: 

Número do CPF: 

Estado Civil: 

Nacionalidade: 

E-mail: 

Endereço: 

Telefone: 

Banco: 

Agência:  Conta corrente: 

 

Declaro que: 

(   ) Exerço atividade remunerada 

(   ) Não exerço atividade remunerada 

 

Assinatura: 

 


