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OFÍCIO Nº 2/2020/CGPDA/UNIPAMPA

Bagé, 16 de janeiro de 2020.

 

Às Direções, Coordenações Acadêmicas, Comissões Locais de Ensino, Pesquisa e Extensão dos campi

Assunto: PDA 2020 - Acesso externo ao SIPPEE e cronograma do Edital.

 

Prezados(as) Senhores(as),

 

Ao cumprimentá-los(as) cordialmente, para o bom andamento da edição de 2020
do Programa de Desenvolvimento Acadêmico encaminhamos as seguintes orientações:

a) Está disponível o acesso ao Sistema de Informações de Projetos de Pesquisa, Ensino
e Extensão (SIPPEE) a par�r de computadores que não estejam nos prédios da UNIPAMPA. Para isso,
antes de acessar o sistema, o usuário deverá realizar a configuração do proxy no seu navegador. 

Endereço: userproxy.unipampa.edu.br          Porta :3128

 

Para configurar o proxy do navegador acesse:

Google Chrome
Configurações >> Avançado >> Privacidade e Segurança >> Sistema >>
Configurações de Proxy do Computador

Microso� Edge (Internet Explorer)
Configurações >> Avançado >> Configurações do Proxy

 

b) A edição 2020 do PDA terá os seguintes prazos: 

Cronograma Edição 2020  PDA

13/03/2020 Data limite para a Comissão Local inserir o parecer e a
autorização do campus no SIPPEE

19/03/2020 Data limite para registro do projeto pelas Pró-Reitorias

24/03/2020,
até as 12h

Data limite para a submissão da proposta no SIPPEE e
regularização de pendências

 



Considerando a necessidade de autorização, cada Unidade Acadêmica terá autonomia
para estabelecer seus prazos internos para avaliação e aprovação dos projetos, atentando para o
agendamento da reunião do Conselho do Campus. 

c) Na edição 2020 será considerado como pendência apenas relatórios não postados
no SIPPEE. Comissões Locais deverão dar con�nuidade a sua ro�na de avaliação dos relatórios,
conforme cronograma próprio de trabalho e prazos ins�tucionais.  Dúvidas com relação as
pendências deverão ser direcionadas às respec�vas pró-reitorias. 

 

Destacamos ainda que todas as informações relacionadas ao Programa de
Desenvolvimento Acadêmico estão disponíveis no site h�p://sites.unipampa.edu.br/pda.

 

Ficamos à disposição para quaisquer informações que se façam necessárias.

Atenciosamente,

 

Bruno Mar�nato
Presidente do Comitê Gestor do PDA

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MARTINATO DE BARROS, Presidente Comitê
Gestor do PDA, em 17/01/2020, às 23:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0235857 e
o código CRC BC333673.

Referência: Processo nº 23100.000790/2020-52 SEI nº 0235857

http://sites.unipampa.edu.br/pda
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

