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Documentação

Site da PROPPI - Pesquisa - Editais - Editais 2021
https://sites.unipampa.edu.br/propesq/editais-2021/

SIPPEE - Pesquisa - Arquivos Downloads

https://sites.unipampa.edu.br/propesq/editais-2021/
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Os arquivos são 
específicos para cada 
Edital.
Apenas o Plano de 
Atividades do Bolsista 
(Anexo I) é o mesmo para 
ambos os editais.
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Imagem do SIPPEE
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Projeto de Pesquisa

Dos Editais: 6.3 O período de execução do projeto registrado e 
homologado deve ser igual ou maior à vigência da bolsa (31 de agosto 
de 2022). Os projetos que necessitam de prorrogação de prazos 
devem ser ajustados antes do prazo final de submissão da proposta 
neste Edital.

Para o Edital PROBITI:
6.2 Apenas os projetos de pesquisa registrados na plataforma SIPPEE 
e marcados como contendo inovação (“projeto apresenta caráter 
inovador”) podem ser utilizados para o pleito da quota.
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Anexo I - Plano de Atividades do Bolsista
• Atividades a serem realizadas pelo bolsista podem ser atividades 

remotas ou presenciais;
• Se forem atividades presenciais: é necessário que estejam 

autorizadas a realização de atividades presenciais de pesquisa no 
campus do proponente (através de autorização do COE-Local do 
campus).
– Importante: na submissão do relatório (ao final do período da 

bolsa) é necessário informar os resultados da pesquisa realizada 
e a apresentação dos resultados no SIEPE, solicita-se que as 
atividades propostas sejam exequíveis diante do cenário atual 
que estamos viendo.
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Anexo I - Plano de Atividades do Bolsista
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Anexo I - Plano de Atividades do Bolsista
• Submissão em um único edital:

– Preencher as informações gerais (itens 1, 2, 3, 8 e 9) e as atividades específicas para 
o referido bolsista (IC - item 4 e 5, ou IT - item 6 e 7)

• Submissão aos dois editais empregando projetos de pesquisa diferentes:
– Preencher dois arquivos, um para cada Edital. Preencher as informações gerais 

(itens 1, 2, 3, 8 e 9) e as atividades específicas para o referido bolsista (IC- item 4 e 5, 
ou IT - item 6 e 7) em cada arquivo.

• Submissão aos dois editais empregando o mesmo projeto de pesquisa:
– Empregar um único arquivo do Plano de Atividades do Bolsista para os dois Editais, 

preenchendo todos os campos (incluindo as atividades do bolsista de IC e do IT). 
Itens 1 a 9.

– Atividades necessitam ser diferentes para cada bolsista.

• Deve ser coerente com o projeto de Pesquisa - critério desclassificatório
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Anexo II - Planilha de Pontuação do 
Currículo Lattes - PROBIC

Aba das instruções e a 
aba da pontuação (dados 
da proposta e uma tabela 
para pontuação)
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Anexo II - Planilha de Pontuação do 
Currículo Lattes - PROBITI

Aba das instruções e a 
aba da pontuação (dados 
da proposta e DUAS 
tabelas para pontuação)
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Anexo II - Planilha de Pontuação do 
Currículo Lattes - PROBITI

NOTA PONDERADA

A pontuação da Tabela 1 terá peso 7,0 (inovação e empreendedorismo) e a 
pontuação da Tabela 2 (geral) terá peso 3,0 na composição da pontuação 
final da Planilha de Pontuação do Currículo Lattes, sendo calculada pela 
seguinte fórmula:

PONTUAÇÃO FINAL = (“Pontuação Tabela 1” x 0,7) + 
(“Pontuação Tabela 2” x 0,3)
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Submissão aos Editais

Submissão das propostas aos Editais:
• Até 17h30min do dia 31 de maio de 2021

– Projeto necessita estar cadastrado no SIPPEE 
e homologado para submeter as propostas 
aos Editais
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Área de Avaliação -> 
mesma área de avaliação 
indicada na Planilha de 
Pontuação.
Deve ser uma área afim 
da área de Conhecimento 
do Projeto de Pesquisa
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Homologação das propostas

• Nesta etapa será verificado o atendimento da 

proposta ao edital (documentação e preenchimento 
correto).

• Não serão homologadas as propostas que não 
atenderem ao item 7 dos Editais.
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Avaliação da proposta

• A Comissão Superior de Pesquisa optou por retirar a pontuação 
referente ao plano de atividades do bolsista (editais anteriores: 
equivalente a 10% da nota)

• A nota da proposta será equivalente a nota da planilha de pontuação 
do Currículo Lattes (após avaliação pelo Comitê de Avaliação)

• O Plano de Atividades do Bolsista precisa estar preenchido 
adequadamente e estar em consonância com o projeto de pesquisa 
(serão não homologadas ou desclassificadas as propostas que não 
atenderem ao exposto no edital em relação ao Plano de Atividades do 
Bolsista)
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Classificação das propostas

• As cotas de bolsas do PROBIC serão distribuídas 
entre as 8 áreas do conhecimento (a partir da 
demanda qualificada), em ordem decrescente da 
nota final das propostas.

• As cotas de bolsas do PROBITI serão distribuídas em 
ordem decrescente da nota final das propostas.
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Dúvidas

editais.proppi@unipampa.edu.br


