EDITAL Nº 147/2017
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 138/2017 E EDITAL N° 375/2016

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no exercício da
Reitoria, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, retifica o Edital Nº
138/2017 e o Edital 375/2016, do “Programa de Desenvolvimento Acadêmico”
(PDA), conforme segue:
Onde se lê:
(...)
6. DO CRONOGRAMA
12/12/2016
15/02/2017

Lançamento do Edital PDA 2017
Data limite para inserção de novos projetos no SIPPEE
Data limite para Comissão Local inserir parecer e autorização do
13/03/2017
campus no SIPPEE
22/03/2016
Data Limite para registro do projeto no SIPPEE
Período para submissão de projetos registrados ao Edital PDA
12/12/2016 a 22/03/2017
2017 no SIPPEE
Período para avaliação dos projetos pelas respectivas Comissões
23/03 a 11/04/2017
Avaliadoras
16/04/2017
Data Limite para Divulgação de Resultados Provisórios
Período para interposição de recursos referentes ao processo de
17 e 18/04/2017
seleção de projetos
19/04/2017
Divulgação de resultados finais
20 a 28/04/2017
Divulgação e Inscrição dos alunos nos editais de seleção
Período para seleção de bolsistas pelos coordenadores
02 a 05/05/2017
contemplados no Edital.
05/05/2017
Divulgação provisória do resultado
06 a 08/05/2017
Interposição de recursos dos alunos via email
Divulgação do resultado final / Data limite para inserção dos
10/05/2017
dados do bolsista no SIPPEE
10/05/2017
Início das atividades do bolsista
Prazo final para coordenadores entregarem relatório do projeto e
31/01/2018
das atividades do bolsista
Obs. O não cumprimento de qualquer dos prazos acima, incorrerá na desclassificação do projeto.

(...)
Leia-se:
(...)
6. DO CRONOGRAMA
12/12/2016
15/02/2017
13/03/2017
22/03/2016
12/12/2016 a 22/03/2017

Lançamento do Edital PDA 2017
Data limite para inserção de novos projetos no SIPPEE
Data limite para Comissão Local inserir parecer e autorização do
campus no SIPPEE
Data Limite para registro do projeto no SIPPEE
Período para submissão de projetos registrados ao Edital PDA
2017 no SIPPEE

Período para avaliação dos projetos pelas respectivas Comissões
Avaliadoras
16/04/2017
Data Limite para Divulgação de Resultados Provisórios
Período para interposição de recursos referentes ao processo de
17 e 18/04/2017
seleção de projetos
26/04/2017
Divulgação de resultados finais
27 a 02/05/2017
Divulgação e Inscrição dos alunos nos editais de seleção
Período para seleção de bolsistas pelos coordenadores
03 a 06/05/2017
contemplados no Edital.
08/05/2017
Divulgação provisória do resultado
09 a 10/05/2017
Interposição de recursos dos alunos via email
Divulgação do resultado final / Data limite para inserção dos
11/05/2017
dados do bolsista no SIPPEE
12/05/2017
Início das atividades do bolsista
Prazo final para coordenadores entregarem relatório do projeto e
31/01/2018
das atividades do bolsista
Obs. O não cumprimento de qualquer dos prazos acima, incorrerá na desclassificação do projeto.
23/03 a 11/04/2017

(...)
Onde se lê:
(...)
5.1 Do Processo de Seleção de Bolsistas
I – os editais dos processos de seleção deverão seguir o modelo conforme o Anexo
IX e divulgados via SIPPE, com antecedência mínimina de 8 (oito) dias de sua
realização, incluindo informações sobre data, horário, local, critérios e procedimentos
a serem utilizados;
(...)
Leia-se:
(...)
5.1 Do Processo de Seleção de Bolsistas
I – os editais dos processos de seleção deverão seguir o modelo conforme o Anexo
IX e divulgados via SIPPE, incluindo informações sobre data, horário, local, critérios
e procedimentos a serem utilizados;
(...)
Bagé, 19 de abril de 2017.

Maurício Aires Vieira
Vice-Reitor no exercício da Reitoria
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