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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
 
 

Ministério da Educação
 Universidade Federal do Pampa

 Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

 

CHAMADA INTERNA PROPPI Nº01/2020

 

A Universidade Federal do Pampa, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
(PROPPI), torna pública a Chamada Interna PROPPI 01/2020 para seleção de projeto a ser
submetido pela UNIPAMPA conforme CHAMADA PÚBLICA para participação no Programa Valor S
– Sicredi Pampa Gaúcho. As Informações detalhadas do programa tais como: requisitos da proposta,
formas e limites de financiamento podem ser encontradas no edital:

 

https://sicredipampagaucho.com.br/valors/#o-programa 

 

OBS: O aporte financeiro a ser fornecido pelo SICREDI será entre R$1.000,00 (um mil reais) a
R$15.000,00 (quinze mil reais).

 

1. DO PROGRAMA VALOR S

O Programa Valor S do Sicredi apoiará projetos desenvolvidos na área de abrangência Sicredi Pampa
Gaúcho, com foco em Educação e Cultura, Saúde, Segurança e Empreendedorismo, contribuindo para
a melhoria da qualidade de vida dos associados e da sociedade.

 

2. CRONOGRAMA

 

Atividades Data limite

Envio do projeto para ser apreciado pela PROPPI 27/01

Avaliação e julgamento das propostas recebidas 29/01

https://sicredipampagaucho.com.br/valors/#o-programa
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Inscrição do projeto selecionado na plataforma do SICREDI 31/01

Divulgação dos projetos contemplados (pelo SICREDI) MARÇO

Liberação do recurso financeiro 31/03

 

3. PROJETO

 

O projeto deverá ser encaminhado por e-mail para proppi@unipampa.edu.br, e deverá conter:

 

3.1 DADOS DO RESPONSÁVEL

a) Nome;

b) Telefone celular;

c) E-mail;

 

3.2. DADOS DO PROJETO

a) Nome;

b) Recurso financeiro solicitado;

c) Benefícios do projeto (máximo 250 caracteres)

d) Tipo de projeto:

( )Empreendedorismo  ( ) Educação e Cultura  ( ) Saúde ( ) Segurança

 

e) Possibilidade de geração de renda aos participantes 

( ) Sim ( )Não

 

f) O projeto ajuda a entidade a se tornar autossustentável financeiramente?

( )Sim ( )Não

 

g) Prazo de execução do projetos

( )Curto (menos de 90 dias) ( )Médio (180 dias) ( )Longo (mais de 180 dias)

mailto:proppi@unipampa.edu.br
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Data de Início: dd/mm/aaaa

Data de Término : dd/mm/aaaa

 

h) O projeto qualifica/ auxilia os participantes?

( ) Sim ( )Não

Quantidade de pessoas impactadas?

 

i)Existem parceiros para execução do projeto?

 

3.3 Além do projeto, deve ser anexado também no mínimo 1 orçamento, em PDF, com tamanho igual
ou inferior a 4MB. O Valor do orçamento deve ser, no mínino, igual ao valor solicitado.

 

3.4 Deverá ser anexado também, um cronograma de execução das atividades.

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

 

4.1 A PROPPI não se responsabiliza por propostas não recebidas em decorrência de eventuais
problemas técnicos e de congestionamentos da rede, especialmente no último dia dos prazos
estabelecidos nesta Chamada Interna. O não cumprimento de qualquer prazo estabelecido nesta
chamada desclassifica a proposta.

4.2 Informações adicionais quanto aos critérios de habilitação, avaliação e seleção das propostas, bem
como sobre o regulamento e demais características da chamada podem ser obtidos em:
https://https://sicredipampagaucho.com.br/valors/#o-programa 

4.3 Os casos omissos nesta Chamada Interna deverão ser encaminhados para apreciação e deliberação
da PROPPI.

 

Fabio Gallas Leivas
Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação

 
 

Documento assinado eletronicamente por FABIO GALLAS LEIVAS, Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação, em 23/01/2020, às 09:25, 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 0238832 e
o código CRC E293E243.

https://sicredipampagaucho.com.br/valors/#o-programa
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
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Referência: Processo nº 23100.001115/2020-41 SEI nº 0238832


