
 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

CHAMADA INTERNA PROGRAD Nº 02/2018 

RETIFICAÇÃO 
 

O Pró-Reitor de Graduação, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, retifica a Chamada 

Interna PROGRAD Nº 02/2018, conforme segue: 

 

Onde se lê: “ 

2. DAS PROPOSTAS 

 

2.1. As propostas submetidas a esta Chamada Interna serão para Cursos de Nivelamento, 

vinculados a componentes curriculares a serem ofertados em 2019/01 e 2019/02 e que, 

nos últimos dois anos, apresentaram taxas de aprovação inferior a 60% do total de 

alunos matriculados no componente curricular.“ 

 

Leia-se: “ 

2.   DAS PROPOSTAS 

 

2.1. As propostas submetidas a esta Chamada Interna serão para Ações e/ou Cursos de 

Nivelamento, prioritariamente, vinculados a componentes curriculares a serem 

ofertados em 2019/01 e 2019/02 e que, nos últimos dois anos, apresentaram taxas de 

aprovação inferior a 60% do total de alunos matriculados no componente curricular.“ 
 

 

 

Onde se lê: “ 

4.5. Proponentes que possuam pendências relativas à entrega de relatórios de projetos de 

ensino, pesquisa ou extensão, registrados no SIPPEE, com ou sem recebimento de 

bolsa, até 20/08/2018, estarão automaticamente desclassificados do processo de 

seleção. “ 

 

Leia-se: “ 

4.5. Proponentes que possuam pendências relativas à entrega de relatórios de projetos de 

ensino, pesquisa ou extensão, registrados no SIPPEE, com ou sem recebimento de 

bolsa, até 03/09/2018, estarão automaticamente desclassificados do processo de 

seleção. “ 

 

 

 

 



Onde se lê: “ 

 

10. DO CRONOGRAMA 

 

Lançamento da Chamada Interna 10/08/2018 

Seleção de propostas 

Período de Inscrições das propostas 10/08 a 24/08/2018 

Resultado da Homologação das Propostas 
27/08/2018  

a partir das 17 horas 

Data limite para interposição de recursos contra o resultado 
da homologação das propostas 

Até 28/08/2018 

Resultado Final da Homologação das Propostas A partir de 29/08/2018 

Data limite para avaliação das propostas  Até 04/09/2018 

Divulgação do Resultado Provisório 
05/09/2018  

a partir das 17 horas 

Data limite interposição de recursos contra o Resultado 
Provisório 

Até 06/09/2018 

Resultado Final da Seleção de Propostas A partir de 10/09/2018 

Seleção dos Bolsistas 

Divulgação e Inscrição dos alunos nos editais de seleção 
10/09 17:00 a 
14/09/2018 

Período para seleção dos bolsistas 17 a 21/09/2018 

Divulgação do Resultado Provisório 24/09/2018 

Interposição de recursos dos alunos via e-mail Até 26/09/2018 

Divulgação do resultado final / Data limite para inserção dos 
dados do bolsista no SIPPEE 

A partir de 28/09/2018 

Início das atividades do bolsista 01/10/2018 

Fim das atividades do bolsista 22/12/2018 

Relatório de Atividades 

Prazo final para coordenadores entregarem Relatório Final 
de Atividades  

31/01/2019 

 

“ 

Leia-se: “ 
 

10. DO CRONOGRAMA 
 

 

Lançamento da Chamada Interna 10/08/2018 

Seleção de propostas 

Período de Inscrições das propostas 10/08 a 03/09/2018 

Resultado da Homologação das Propostas 
04/09/2018  

a partir das 17 horas 



Data limite para interposição de recursos contra o resultado 
da homologação das propostas 

Até 05/09/2018 

Resultado Final da Homologação das Propostas A partir de 06/09/2018 

Data limite para avaliação das propostas  Até 10/09/2018 

Divulgação do Resultado Provisório 
11/09/2018  

a partir das 17 horas 

Data limite interposição de recursos contra o Resultado 
Provisório 

Até 12/09/2018 

Resultado Final da Seleção de Propostas 13/09/2018 

Seleção dos Bolsistas 

Divulgação e Inscrição dos alunos nos editais de seleção 
13/09 17:00 a 
17/09/2018 

Período para seleção dos bolsistas 18 a 24/09/2018 

Divulgação do Resultado Provisório 25/09/2018 

Interposição de recursos dos alunos via e-mail 26 e 27/09/2018 

Divulgação do resultado final / Data limite para inserção dos 
dados do bolsista no SIPPEE 

A partir de 28/09/2018 

Início das atividades do bolsista 01/10/2018 

Fim das atividades do bolsista 22/12/2018 

Relatório de Atividades 

Prazo final para coordenadores entregarem Relatório Final 
de Atividades  

31/01/2019 

 

“ 

 

Bagé, 24 de agosto de 2018. 

 

Ricardo Howes Carpes 
Pró-Reitor de Graduação 


