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Aos(Às) contemplados(as) com cotas de bolsas CNPq (PIBIC/PIBIC-Af/PIBITI)/UNIPAMPA - 2022/2023
Assunto: Orientações para seleção/indicação de bolsistas CNPq/UNIPAMPA.
Observação: Estas orientações não se aplicam para a indicação de bolsista PIBIC-EM.
 

Prezados(as) orientadores(as). 

 

Ao cumprimentá-los(las), encaminhamos orientações iniciais a respeito da implementação das bolsas
CNPq/UNIPAMPA - PIBIC/PIBIC-Af/PIBITI.

1. O período de seleção/indicação do(a) bolsista vai até dia 08/09, impreterivelmente.

Lembramos que de acordo com os Editais:

15.2 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.

 

2. O(A) bolsista necessita ter conta corrente no Banco do Brasil. A conta precisa estar a�va. Contas que
não possuam movimentação por um período tornam-se ina�vas, e o CNPq não consegue realizar o
depósito da bolsa. Para o pagamento da bolsa, não serão aceitas contas poupança, conta-salário, em
nome de terceiros e/ou contas conjuntas.                                                                                                           
                                                                                                                                  

3. O (A) bolsista necessita ter Currículo La�es cadastrado. Confirmar que o/a bolsista clicou em “Enviar”
ao CNPq após o cadastro do Currículo La�es, do contrário, a PROPPI não consegue cadastrar o
bolsista na Plataforma Carlos Chagas para recebimento da bolsa.                                                                   
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                      

4. IMPORTANTE: Bolsistas do PIBIC-Af necessitam ter entrado na Unipampa por uma ação afirma�va.     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                     

5. O(A) orientador(a) deverá fazer a indicação do bolsista no SAP até dia 08/09. O passo a passo para
indicação do bolsista no SAP está disponível no link:
h�ps://guri.unipampa.edu.br/man/publico/downloadById/86                                                                       
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
          

6.  Os dados dos(as) bolsistas serão cadastrados pela PROPPI na Plataforma Carlos Chagas. Após a
inserção dos dados, o(a) bolsista receberá, no endereço de e-mail informado no momento da geração
do Currículo La�es, um e-mail do CNPq com um link que o(a) redirecionará para o Termo de Outorga
e para informar os dados bancários em que ele receberá o pagamento da bolsa. Tanto o aceite no

https://guri.unipampa.edu.br/man/publico/downloadById/86


termo quanto a informação dos dados bancários deverá ser realizada até dia 15/09 pelo(a)
bolsista. Somente após o envio/validação do Termo de Aceite, a bolsa estará a�vada e o bolsista
entrará em folha de pagamento.

 

Em caso de dúvidas, estamos à disposição.

 

Atenciosamente,

 
 

Domingos de Mello Aymone Filho

Coordenador de Pesquisa e Pós-Graduação em Exercício

 

 

 

Assinado eletronicamente por DOMINGOS DE MELLO AYMONE FILHO, ADMINISTRADOR, em
29/08/2022, às 09:56, 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 0911381 e o
código CRC 627B5C7F.

Referência: Processo nº 23100.013295/2022-75 SEI nº 0911381
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