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Ministério da Educação
Universidade Federal do Pampa

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

OFÍCIO nº 116/2021 - PROPPI

Bagé, 24 de agosto de 2021.

 

Aos(Às) contemplados(as) com cotas de bolsas PRO-IC/Programa Ins�tucional de Iniciação Cien�fica e
Tecnológica - 2021/2022
 

Assunto: Orientações para seleção/indicação de bolsistas PRO-IC

 

         Prezados(as) orientadores(as)

Ao cumprimentá-los(as), encaminhamos orientações a respeito da implementação das bolsas PRO-IC.

O período de seleção/indicação do(a) bolsista vai até dia 03/09, impreterivelmente.

Conforme consta na Chamada Interna:

14.2 A seleção ou indicação do(a) bolsista fica a critério do(a) orientador(a). Para orientadores(as) que
realizarem processo de seleção de bolsista sugere-se que para candidatas que forem mães com filho(s) de
idade até 10 (dez) anos a nota da avaliação do currículo seja mul�plicada por um fator de correção. 

Os dados do(a) bolsista deverão ser informados no SIPPEE até a data de 03/09. Bolsistas não cadastrados
no SIPPEE não receberão a bolsa e, mesmo após o ajuste dos dados, não será possível efetuar o
pagamento retroa�vo.

 

Além do cadastro no SIPPEE o(a) orientador(a) deverá enviar até dia 03/09, através do link:
h�ps://forms.gle/Zhge8L3oULgM6iQx8, os seguintes dados:

Título do projeto

Nome do(a) bolsista (completo, sem abreviaturas);

Número do CPF do(a) bolsista;

Número da agência* e conta corrente em nome do bolsista;

Nome do(a) orientador(a);

*Para o recebimento da bolsa não há exigência quanto a um banco específico, apenas que seja conta
corrente em nome do(a) bolsista. No entanto, não são aceitas contas em bancos digitais.

 

Deverá ser anexado, no próprio formulário, o Termo de Compromisso (em anexo a este e-mail),
preenchido com os dados do(a) bolsista e assinado pelo(a) bolsista e orientador(a).

 

Estamos à disposição em caso de eventuais dúvidas.

https://forms.gle/Zhge8L3oULgM6iQx8
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Atenciosamente,

 

Ana Paula Manera Zio�

Coordenadora de Pesquisa e Pós-Graduação

Assinado eletronicamente por ANA PAULA MANERA ZIOTTI, Coordenador(a) de Pesquisa e Pós-
Graduação, em 24/08/2021, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

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 0598409 e
o código CRC 0ABD2876.

Referência: Processo nº 23100.010494/2021-41 SEI nº 0598409
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