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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

EDITAL Nº 189/2020

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 182

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no exercício da Reitoria, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, resolve re�fica o Edital nº 182, de 24 de julho de 2020, publicado no Bole�m de Serviço Eletrônico em
24 de julho de 2020, conforme abaixo:

Onde se lê:

(...)

8. CRONOGRAMA

24/07/2020 Lançamento do Edital.

24/07/2020 a
07/08/2020 Período para submissão de propostas ao Edital.

12/08/2020 Divulgação dos Habilitados

13/08 a
14/08/2020 Período para interposição de recursos fase habilitação.

17/08/2020 Resultado Final Habilitação

20/08/20 Divulgação do resultado provisório.

21/08 a
24/08/2020 Período para interposição de recursos fase avaliação.

25/08/2020 Divulgação do resultado final.

26/08/2020 a
28/08/2020

Publicação do edital de seleção de bolsista pelo(a)
coordenador(a) da proposta.

31/08/2020 a
04/09/2020 Processo de seleção do bolsista.

08/09/2020 Resultado parcial da seleção de bolsista

09/09 a
10/09/2020 Período de interposição de recursos pelo bolsista

11/09/2020 Divulgação do resultado final.

15/09/2020 Data limite para inserir os dados do(a) bolsista no SIPPEE e
início das a�vidades.

01/03/2021 Data final para entregar relatório anual de proposta

Boletim de Serviço Eletrônico em 29/07/2020



/

contemplada neste Edital.

(...)

 

Leia-se:

(...)

8. CRONOGRAMA

Data A�vidade

24/07/2020 Lançamento do Edital e abertura da submissões de propostas

03/08/2020 Data limite para inserção de novas propostas no SIPPEE aptas a
concorrer

até
05/08/2020

Limite para homologação pela comissão local de extensão de
novas propostas

até
06/08/2020 Limite para homologação pela Proext de novas propostas

até
07/08/2020

Limite para submissão de propostas registradas através da
plataforma SIPPEE.

12/08/2020  Divulgação das propostas habilitadas na página da Pró-Reitoria
de Extensão e Cultura

13/08/2020 a
14/08/2020

Período para interposição de recursos - 

fase habilitação

17/08/2020 Resultado final habilitação deste Edital na página da Pró-reitoria
de Extensão e Cultura

20/08/2020 Divulgação do resultado provisório deste Edital

21/08 a
24/08/2020

 Período para interposição de recursos fase avaliação deste
Edital

25/08/2020 Divulgação do resultado final deste Edital

26/08/2020 a
28/08/2020

Publicação do edital de seleção de bolsista pelo coordenador da
proposta.

31/08/2020 a
04/09/2020

Processo de seleção do bolsista a qual deverá ser realizada de
forma online pelo coordenador da proposta.  

 08/09/2020 Resultado parcial da seleção de bolsista

09/09 a
10/09/2020  Período de interposição de recursos pelo bolsista

 11/09/2020 Divulgação do resultado final do Edital de Seleção de Bolsista

15/09/2020 Data limite para inserir os dados do(a) bolsista no SIPPEE e
início das a�vidades.
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Data A�vidade

01/03/2021 Data final para entregar relatório anual de proposta
contemplada neste Edital.

(...)

Bagé, 29 de julho de 2020.

 

Marcus Vinicius Morini Querol

Vice-Reitor no exercício da Reitoria

 

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS MORINI QUEROL, Vice-Reitor no exercício da
Reitoria, em 29/07/2020, às 15:30, 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 0331765 e o código CRC
F0558E13.

Referência: Processo nº 23100.004735/2019-06 SEI nº 0331765

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

