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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

EDITAL Nº 270/2020

EDITAL DE DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 220/2020

PROGRAMA DE APOIO À PARTICIPAÇÃO DE ESTUDANTES EM EVENTOS E CURSOS NÃO
PRESENCIAIS

PAPEC 2020

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, re�fica
o Edital nº 220/2020, de 25 de agosto de 2020, conforme segue:

Onde se lê:

(...)

2. DAS MODALIDADES DE EVENTOS E CURSOS 

(...)

2.6.1.1. A relação da graduação do discente com o curso pretendido deverá ser atestada, conforme Anexo
III, pelo Coordenador do Curso ou profissional da área pertencente ao quadro de servidores da
Ins�tuição.

(...)

 

Leia-se:

(...)

2. DAS MODALIDADES DE EVENTOS E CURSOS 

(...)

2.6.1.1. A relação da graduação do discente com o curso pretendido deverá ser atestada, conforme Anexo
III, pelo Coordenador do Curso ou profissional da área pertencente ao quadro de servidores da
Ins�tuição, bem como na prestação de contas por meio do Anexo I, conforme descrito no item 8.2, inciso
II.

(...)

 

Onde se lê:

(...)

8. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(...)

8.2. Para fins de prestação de contas, o discente deverá encaminhar, por meio da Plataforma Moodle do
PAPEC 2020 (h�ps://moodle.unipampa.edu.br/moodle/course/view.php?id=11196), a seguinte
documentação:
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I – relatório de par�cipação, conforme Anexo I, que deverá ser assinado pelo discente e pelo orientador,
quando for o caso;

II - comprovante do pagamento da inscrição no evento/curso não presencial realizado pelo discente, tais
como boletos e notas fiscais. Para validação desse comprovante, é fundamental a iden�ficação do
discente no comprovante de pagamento.

(...)

 

Leia-se:

(...)

8. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(...)

8.2.     Para fins de prestação de contas, o discente deverá encaminhar por meio da Plataforma Moodle
do PAPEC 2020 (h�ps://moodle.unipampa.edu.br/moodle/course/view.php?id=11196) a seguinte
documentação:

I - relatório de par�cipação, conforme Anexo I, o qual deverá ser assinado pelo discente.

II - na modalidade de cursos de relação direta com a graduação na qual o discente está matriculado, o
relatório de par�cipação  (Anexo I) deverá conter a assinatura do Coordenador do Curso ou profissional
da área pertencente ao quadro de servidores da Ins�tuição, conforme descrito no subitem 2.6.1.1.

III - comprovante do pagamento da inscrição no evento/curso não presencial realizado pelo discente, tais
como boletos e notas fiscais. Para validação desse comprovante, é fundamental a iden�ficação do
discente no comprovante de pagamento.

(...)

 

Onde se lê:

(...)

ANEXO I

RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO

1. Dados do Discente:

Nome:

CPF: Telefone:

Matrícula:

Campus:

Curso:

E-mail:

 

 

https://moodle.unipampa.edu.br/moodle/course/view.php?id=11196
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2. Dados do Evento/Curso

Evento/Curso:

Período do Evento/Curso:

Modalidade do Auxílio:

(   ) Evento cien�fico (  ) Evento cultural

(   ) Evento espor�vo (  ) Evento de ações afirma�vas e inclusão

(   ) Cursos relacionados com a graduação na qual o discente está matriculado

Valor total do auxílio recebido (R$):

Comprovante de par�cipação (descrever o �po de par�cipação e anexar cópia):

 

 

 

 

 

____________________, de __________________ de 2020.

 

 

 

________________________________________________________

Nome e Assinatura do(a) Discente

 

________________________________________________________

Nome e Assinatura do(a) Orientador(a) (quando aplicável)

(...)

 

Leia-se:

(...)

ANEXO I

RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO
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1. Dados do Discente:

Nome:

CPF: Telefone:

Matrícula:

Campus:

Curso:

E-mail:

 

 

2. Dados do Evento/Curso

Evento/Curso:

Período do Evento/Curso:

Modalidade do Auxílio:

(   ) Evento cien�fico (  ) Evento cultural

(   ) Evento espor�vo (  ) Evento de ações afirma�vas e inclusão

(   ) Cursos relacionados com a graduação na qual o discente está matriculado

Valor total do auxílio recebido (R$):

Comprovante de par�cipação (descrever o �po de par�cipação e anexar cópia):

 

 

 

 

 

____________________, de __________________ de 2020.

 

 

 

________________________________________________________

Nome e Assinatura do(a) Discente
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_______________________________________________________________________________
Nome e Assinatura do(a) Coordenador (a)do Curso ou profissional  da área (quando aplicável)

(...)

Bagé, 28 de setembro de 2020.

 

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 28/09/2020, às
18:05, 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 0369369 e
o código CRC E10D122F.

Referência: Processo nº 23100.009323/2020-98 SEI nº 0369369

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

