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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

EDITAL Nº 112/2020

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DOS EDITAIS Nº 38/2020 E Nº 68/2020

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando os
O�cios Circulares 02/2020, 03/2020 e 04/2020, exarados pela Reitoria, no mês de março de 2020, re�fica o Edital nº
38/2020, de 21 de fevereiro de 2020, publicado no Bole�m de Serviço Eletrônico em 21 de fevereiro de 2020, e o
Edital nº 68/2020, de 16 de março de 2020, publicado no Bole�m de Serviço Eletrônico em 17 de março de 2020,
conforme segue:

Onde se lê:

(...)

2. DOS RECURSOS FINANCEIROS

(...)

2.5. Serão concedidas 344 (trezentas e quarenta e quatro) bolsas de 12 (doze) horas semanais no valor mensal de R$
240,00 (duzentos e quarenta reais), distribuídas da seguinte forma:

Modalidade Quan�dade
de Bolsas

Ensino e monitoria em componente
curricular

Projetos de
Ensino 33 bolsas

Monitoria 77 bolsas

Pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação 110 bolsas

Extensão e cultura 110 bolsas

Ações sociais, culturais e de atenção à diversidade no
âmbito da comunidade acadêmica 14 bolsas

2.5.1.   As bolsas terão vigência de maio a dezembro de 2020.

(...)

 

Leia-se:

(...)

2. DOS RECURSOS FINANCEIROS

(...)

2.5. O número de bolsas a serem concedidas, respeitada a proporcionalidade entre as modalidades, será
definido após o retorno da a�vidades acadêmicas presenciais, considerando-se o montante de recursos financeiros
disponíveis e o período de vigência das bolsas. 

Boletim de Serviço Eletrônico em 05/05/2020

https://sites.unipampa.edu.br/praec/files/2020/04/oficio-circular-no-2-2020-reitoria-unipampa.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/praec/files/2020/04/oficio-circular-no-3-2020-reitoria-unipampa.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/praec/files/2020/04/oficio-circular-no-4-2020-reitoria-unipampa.pdf
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2.5.1.   A vigência das bolsas corresponderá ao período de meses le�vos até dezembro de 2020, a par�r da seleção
dos bolsistas.

(...)

 

Onde se lê:

(...)

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS

(...)

3.2. Da inscrição da proposta

(...)

3.2.6. Independentemente da modalidade a que o proponente es�ver concorrendo, aqueles que possuírem
pendências rela�vas à entrega de relatórios de projetos de ensino ou pesquisa ou extensão ou assuntos comunitários
registrados no SIPPEE, com ou sem recebimento de bolsa, até as 12 horas do dia 24/03/2020, estarão
automa�camente desclassificados do processo de seleção.

(...)

3.2.10.2. Os modelos citados neste Edital estão disponíveis para download no SIPPEE e no site do Programa de
Desenvolvimento Acadêmico, no endereço h�ps://sites.unipampa.edu.br/pda/, em editais --> 2020 --> modelos de
formulários.

(...)

 

Leia-se:

(...)

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS

(...)

3.2. Da inscrição da proposta

(...)

3.2.6. Independentemente da modalidade a que o proponente es�ver concorrendo, aqueles que possuírem
pendências rela�vas à entrega de relatórios de projetos de ensino ou pesquisa ou extensão ou assuntos comunitários
registrados no SIPPEE, com ou sem recebimento de bolsa, até as 12 horas do dia 26/05/2020, estarão
automa�camente desclassificados do processo de seleção.

(...)

3.2.10.2. Os modelos citados neste Edital estão disponíveis para download no SIPPEE e no site do Programa de
Desenvolvimento Acadêmico, no endereço h�ps://sites.unipampa.edu.br/pda/, em Edição 2020 --> Modelos de
Formulários.

(...)

 

Onde se lê:

(...)

6. DO CRONOGRAMA

Cronograma de Seleção de Propostas

18/3/2020 Data limite para a Comissão Local inserir o parecer e a
autorização do campus no SIPPEE

https://sites.unipampa.edu.br/pda/
https://sites.unipampa.edu.br/pda/
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20/3/2020 Data limite para registro do projeto pelas pró-reitorias

24/3/2020,
até as 12h

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

09/4/2020 Divulgação do Resultado Provisório

10/4/2020 a
14/4/2020

Período para a interposição de recurso ao Resultado
Provisório

A par�r de
16/4/2020 Divulgação do Resultado Final

 

Cronograma de Seleção de Bolsistas

A par�r de
17/4/2020 Divulgação dos editais de seleção de bolsistas

A par�r de
17/4/2020 até

23/4/2020

Período de inscrição dos discentes nos editais de
seleção

24/4/2020 a
30/4/2020

Período para a seleção de bolsistas pelos
coordenadores contemplados

4/5/2020 Data limite para divulgar o Resultado Provisório

6/5/2020 Data limite para Interposição de recursos dos
discentes, via e-mail do Comitê Gestor do PDA

7/5/2020 Divulgação do Resultado Final

8/5/2020 Início das a�vidades do bolsista

11/5/2020 Data limite para inserção dos dados do bolsista no
SIPPEE

1º/2/2021 Prazo final para os coordenadores entregarem o
relatório final das a�vidades do bolsista.

 

Cronograma de U�lização do Custeio

8/6/2020 Data limite para informar a pró-reitoria envolvida sobre a
u�lização do recurso do custeio

6/7/2020 Data limite para solicitar a Nota de Dotação (ND)

31/8/2020 Data limite para solicitar a Nota de Empenho (NE),
conforme item 5.5.1.
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1º/2/2021 Prazo final para coordenadores entregarem o relatório
final da proposta, das a�vidades do bolsista e da prestação

de contas.

(...)

Leia-se:

(...)

6. DO CRONOGRAMA

Cronograma de Seleção de Propostas

19/05/2020 Data limite para a Comissão Local inserir o parecer e a
autorização do campus no SIPPEE

21/05/2020 Data limite para registro do projeto pelas pró-reitorias

26/05/2020,
até as 12h

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

10/06/2020 Divulgação do Resultado Provisório

15/06/2020 Data limite para a interposição de recurso ao Resultado
Provisório

A par�r de
17/06/2020 Divulgação do Resultado Final

6.1. A divulgação do resultado final do processo de seleção de propostas fica condicionada ao retorno da a�vidades
acadêmicas presenciais.

6.2. O cronograma de seleção de bolsistas e o cronograma de u�lização do custeio serão definidos após o retorno das
a�vidades acadêmicas presenciais, considerando-se os demais prazos internos vigentes, como aqueles definidos
pelas Pró-Reitorias de Administração e de Planejamento e Infraestrutura para a u�lização dos recursos de custeio,
bem como outros cronogramas relacionados.

(...)

 

Onde se lê:

(...)

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. Os modelos de documentos citados neste edital estão disponíveis para download no site do Programa de
Desenvolvimento Acadêmico, no endereço h�p://sites.unipampa.edu.br/pda, em editais --> 2020 --> modelos de
formulários.

(...)

 

Leia-se:

(...)

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. Os modelos de documentos citados neste edital estão disponíveis para download no site do Programa de
Desenvolvimento Acadêmico, no endereço h�p://sites.unipampa.edu.br/pda, em Edição 2020 --> Modelos de

http://sites.unipampa.edu.br/pda
http://sites.unipampa.edu.br/pda
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Formulários.

(...)

Bagé, 05 de maio de 2020.

 

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 05/05/2020, às 16:36,
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 0291437 e o código CRC
43F332BF.

Referência: Processo nº 23100.002594/2020-12 SEI nº 0291437

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

