
 
 

EDITAL Nº 276/2017 
 

RETIFICAÇÃO DOS EDITAIS Nº 226/2017, Nº 240/2017, Nº 253/2017 E Nº 
272/2017 

 
 
 
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso  de suas  atribuições 
legais e estatutárias, retifica o Edital Nº 226/2017, já retificado pelos Editais Nº 
240/2017, Nº 253/2017 E Nº 272/2017, referente ao Programa de Desenvolvimento 
Acadêmico (PDA), conforme segue: 
 
Onde se lê: 
(...) 
5. Da operacionalidade do programa 
 
5.1.  Do processo de seleção de bolsistas 
5.1.1. Os editais dos processos de seleção de bolsistas serão gerados 
automaticamente pelo Sistema de Informação de Projetos de Pesquisa, Ensino e 
Extensão (SIPPEE), disponibilizados no endereço 
http://www10.unipampa.edu.br/sippee/, e divulgados no mesmo endereço, no 
período especificado no cronograma deste Edital.  
5.1.2. A inscrição dos acadêmicos que desejam concorrer às bolsas do Programa de 
Desenvolvimento Acadêmico será feita exclusivamente no SIPPEE.  
(...) 
 
Leia-se: 

(...) 
5. Da operacionalidade do programa 
 
5.1.  Do processo de seleção de bolsistas 
5.1.1. Os editais dos processos de seleção de bolsistas deverão ser publicados 
pelos coordenadores contemplados com bolsa, em locais de ampla 
circulação/acesso, a fim de assegurar a transparência do processo. 
5.1.2. A inscrição dos acadêmicos que desejam concorrer às bolsas do Programa de 
Desenvolvimento Acadêmico deve ser realizada junto aos coordenadores 
contemplados com bolsa. 
 (...) 
 
Onde se lê: 
(...) 
6. Do Cronograma 

30/08/2017 Divulgação de Resultados Finais 

30/08/2017 e 01/09/2017 Divulgação e Inscrição dos alunos nos editais de seleção 

02 a 06/09/2017 
Período para seleção de bolsistas pelos coordenadores 
contemplados no Edital. 

12/09/2017 Divulgação provisória do resultado 

(...) 
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Leia-se: 

(...) 
6. Do Cronograma 

30/08/2017 Divulgação de Resultados Finais 

30/08/2017 a 04/09/2017 Divulgação e Inscrição dos alunos nos editais de seleção 

05 e 06/09/2017 
Período para seleção de bolsistas pelos coordenadores 
contemplados no Edital. 

12/09/2017 Divulgação provisória do resultado 

(...) 
 
Bagé, 01 de setembro de 2017. 
 
 
 
 
 

Marco Antonio Fontoura Hansen 
                 Reitor 


