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OFÍCIO Nº 9/2020/CGPDA/UNIPAMPA

Bagé, 18 de março de 2020.

 

  À

  Comunidade Acadêmica da UNIPAMPA

 

Assunto: Alteração do cronograma do Edital PDA 2020. 

  

 

Prezados(as) Proponentes,

 

1. Considerando a suspensão das a vidades le vas até, pelo menos, o dia 28 de março
de 2020 e o cronograma de seleção de propostas do Programa, o Comitê Gestor do PDA decide
alterar o cronograma do edital até que tenhamos uma nova análise do quadro da evolução da
pandemia COVID-19. 

2. Tão logo se tenha uma sinalização da normalização do quadro, será publicada
re ficação do Edital com novas datas para homologação de projetos pelas comissões locais e
submissão de propostas. 

3. Recomendamos que durante este período, os par cipantes do edital atentem para
regularizar suas pendências de relatórios finais de projetos e/ou de editais finalizados em 2018, 2019
e/ou 2020, uma vez que, conforme estabelece o Edital nº 68/2020, somente estes serão considerados
como pendência. 

4. Oportunamente, ainda sobre o Edital nº 68/2020, este acrescentou o item
5.1.11.1. referente a seleção de bolsistas para projetos selecionados por ações afirmativas:

5.1.11.1. Das propostas selecionadas por ações afirma vas, não
havendo discentes candidatos que atendam a esse perfil, o coordenador poderá
selecionar o bolsista entre os demais candidatos inscritos. 

 

5. Ficamos à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos que se façam
necessários. 

https://unipampa.edu.br/portal/sites/default/files/documentos/edital_068-2020_edital_de_retificacao_do_edital_38-2020.pdf


Respeitosamente,

Bruno Martinato
Presidente do Comitê Gestor do PDA

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MARTINATO DE BARROS, Presidente Comitê
Gestor do PDA, em 19/03/2020, às 09:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0269920 e o código CRC 007425B8.

Referência: Processo nº 23100.002594/2020-
12 SEI nº 0269920
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