
 
 

EDITAL Nº 199/2017 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 189/2017 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA FAPERGS/UNIPAMPA 

 
 O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, retifica o Edital Nº 189/2017, referente ao Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica FAPERGS/UNIPAMPA. 
 
Onde se lê: 
(...) 
4.  CRONOGRAMA 

Divulgação do Edital 26/05/2017 

Período de inscrição 27/05/2017 a 02/06/2017 

Divulgação do resultado preliminar (site da PROPPI) 12/06/2017 

Prazo para interposição de recursos Até 14/06/2017 

Divulgação dos resultados finais 20/06/2017 

Período de indicação de Bolsista  Até 26/06/2017 

Implementação das bolsas 01/08/2017 

(...) 
 
Leia-se: 
(...) 
4.  CRONOGRAMA 

Divulgação do Edital 26/05/2017 

Período de inscrição 27/05/2017 a 06/06/2017 

Divulgação do resultado preliminar (site da PROPPI) 13/06/2017 

Prazo para interposição de recursos Até 15/06/2017 

Divulgação dos resultados finais 19/06/2017 

Período de indicação de Bolsista  Até 26/06/2017 

Implementação das bolsas 01/08/2017 

(...) 
 
Onde se lê:  
(...) 
5.  INSCRIÇÕES PARA QUOTA E DOCUMENTAÇÃO 

 
5.1 Cada proponente poderá submeter apenas uma proposta para o presente 

Edital, escolhendo entre a Chamada 1 ‐ PROBIC–FAPERGS/UNIPAMPA ou a 
Chamada 2 ‐ PROBITI– FAPERGS/UNIPAMPA. A solicitação de quota será 
encaminhada à PROPPI pelo pesquisador, através do preenchimento de campos 
específicos do SIPPEE (Sistema de Informação para Projetos de Pesquisa, Ensino e 
Extensão), disponibilizado no endereço http://www10.unipampa.edu.br/sippee/, até 
às 23h59min do dia 02/06/2017, impreterivelmente.  
(...) 
 
 

http://www10.unipampa.edu.br/sippee/
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Leia-se: 
(...) 
5.  INSCRIÇÕES PARA QUOTA E DOCUMENTAÇÃO 

 
5.1 Cada proponente poderá submeter apenas uma proposta para o presente 

Edital, escolhendo entre a Chamada 1 ‐ PROBIC–FAPERGS/UNIPAMPA ou a 

Chamada 2 ‐ PROBITI– FAPERGS/UNIPAMPA. A solicitação de quota será 
encaminhada à PROPPI pelo pesquisador, através do preenchimento de campos 
específicos do SIPPEE (Sistema de Informação para Projetos de Pesquisa, Ensino e 
Extensão), disponibilizado no endereço http://www10.unipampa.edu.br/sippee/, até 
às 23h59min do dia 06/06/2017, impreterivelmente.  
(...) 
 
Onde se lê: 
(...) 
13.  PROCESSO DE INDICAÇÃO DOS BOLSISTAS 

 
13.1 A documentação abaixo descrita deverá ser anexada no SigFAPERGS e a 
cópia física deverá ser enviada devidamente preenchida à PROPPI até o dia 
21/06/2017:  
a) ficha de encaminhamento (Anexo IV);  
b) cópia do CPF/RG do bolsista e do orientador; 
c) cópia do comprovante de matrícula do bolsista; 
d) duas cópias do Termo de Outorga (será enviado pela PROPPI aos contemplados 
por correio eletrônico) 
e) cópia do comprovante abertura de conta corrente no Banco Banrisul. 
(...) 

 
Leia-se: 
(...) 
 
13.  PROCESSO DE INDICAÇÃO DOS BOLSISTAS 
13.1 A documentação abaixo descrita deverá ser anexada no SigFAPERGS e a 
cópia física deverá ser enviada devidamente preenchida à PROPPI até o dia 
26/06/2017:  
a) ficha de encaminhamento (Anexo IV);  
b) cópia do CPF/RG do bolsista e do orientador; 
c) cópia do comprovante de matrícula do bolsista; 
d) duas cópias do Termo de Outorga (será enviado pela PROPPI aos contemplados 
por correio eletrônico) 
e) cópia do comprovante abertura de conta corrente no Banco Banrisul. 
(...) 

 
Bagé, 02 de junho de 2017. 

 
 
 
 

                                 Maurício Aires Vieira 
                                           Vice-Reitor 

http://www10.unipampa.edu.br/sippee/

