
 

  
EDITAL Nº 148/2018 

 
RETIFICA EDITAL Nº 114/2018 

PROGRAMA DE APOIO À PARTICIPAÇÃO DE ESTUDANTES EM EVENTOS 
PAPE 2018 

 
 
 
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, retifica o Edital Nº 114/2018, de 29 de março de 2018, 
conforme segue: 
 
Onde se lê: 
(...) 
Quadro 1. Valores dos auxílios concedidos pelo PAPE 2018 conforme local do evento e 
modalidade de auxílio. 

Local do Evento 
Modalidade de Auxílio 

Inscrição Participação* 

(…) (…) (…) 

(…) (…) (…) 

(…) (…) (…) 

América Latina R$ 200,00 R$ 180,00 por dia 

(…) (…) (…) 

(…) (…) (…) 

(...)  
 

 
Leia-se:  
(...)  
Quadro 1. Valores dos auxílios concedidos pelo PAPE 2018 conforme local do evento e 
modalidade de auxílio. 

Local do Evento 
Modalidade de Auxílio 

Inscrição Participação* 

(…) (…) (…) 

(…) (…) (…) 

(…) (…) (…) 

América do Sul R$ 200,00 R$ 180,00 por dia 

(…) (…) (…) 



 

 
EDITAL N.º 148/2018 

2 

 

(…) (…) (…) 

(...) 
 
Onde se lê: 
(...) 
6.4.3 Em caso de não atendimento ao disposto no item 6.4.2, a definição dos contemplados 
pelo auxílio será realizada pela PRAEC. 
6.5 No caso do discente submeter mais de uma solicitação de auxílio numa mesma etapa, 
independentemente da modalidade do evento, caberá à Comissão Administrativa do PAPE 
a análise, o julgamento e a deliberação em relação à viabilidade da contemplação das 
respectivas solicitações. 
(...) 
 
 

Leia-se: 
(...) 
6.4.3 Em caso de não atendimento ao disposto no item 6.4.2, a definição dos contemplados 
pelo auxílio será realizada pela PRAEC. 
6.4.4 Poderá ser concedido o pagamento de auxílio em quantidade superior aquela 
estabelecida nos termos do item 6.4, desde que existam recursos financeiros disponíveis 
para pagamento de todas as propostas de solicitações de auxílio aprovadas na respectiva 
etapa. 
6.5 No caso do discente submeter mais de uma solicitação de auxílio numa mesma etapa, 
independentemente da modalidade do evento, caberá à Comissão Administrativa do PAPE 
a análise, o julgamento e a deliberação em relação à viabilidade da contemplação das 
respectivas solicitações. 
(...) 
 
Os demais itens do Edital Nº 114/2018 permanecem inalterados.   
 
Bagé, 25 de abril de 2018. 

 
 
 
 

                                               Marco Antonio Fontoura Hansen 
                                                            Reitor 

 


