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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

 

 
RETIFICAÇÃO DA CHAMADA INTERNA 5/2020

 
A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI) da Universidade Federal do

Pampa (Unipampa), re�fica a Chamada Interna 5/2020, referente ao Auxílio de Inclusão Digital para Alunos
de Pós-graduação.

 
 
 
Onde se lê:
[...]
 

Etapa Período

Período de Inscrições 22 a 25/06/2020

Resultado Até 03/07/2020

Prazo para entrega de recurso Em até 3 dias úteis após a divulgação do
resultado.

Resultado Recurso Em até 3 dias úteis após a interposição de
recurso.

 
Leia-se:
[...]
 

Etapa Período

Período de Inscrições 22 a 30/06/2020

Resultado Até 06/07/2020

Prazo para entrega de recurso Em até 3 dias úteis após a divulgação do
resultado.
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Resultado Recurso Em até 3 dias úteis após a interposição de
recurso.

 
[...]
 
 
Onde se lê:
[...]
 
4.1. Para solicitação do bene�cio o discente de pós-graduação deverá estar regularmente

matriculado em ao menos 4 créditos (60h) de disciplinas ofertadas na modalidade remota emergencial e
cumprir os demais requisitos elencados na presente chamada. [...]

 
Leia-se:
[...]
 
4.1. Para solicitação do bene�cio o discente de pós-graduação deverá:
a) estar regularmente matriculado em ao menos 4 créditos (60h) de disciplinas ofertadas na

modalidade remota emergencial e cumprir os demais requisitos elencados na presente chamada; ou
b) estar no úl�mo ano,  em fase de elaboração de dissertação ou tese, e cumprir os demais

requisitos elencados na presente chamada, mesmo que não atendam o número de créditos definido na
alinea anterior. [...]

 
 

Bagé, 25 de junho de 2020.

 

Documento assinado eletronicamente por CHARISTON ANDRE DAL BELO, Pró-Reitor Adjunto
PROPPI, em 25/06/2020, às 16:27, 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 0314759 e
o código CRC 2A21C43C.

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

