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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 229/2021

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E
INOVAÇÃO (PIBITI) - CNPQ/UNIPAMPA

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
considerando o primeiro adi�vo ao Edital 08/2020 - Programa Ins�tucional de Bolsas de Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – PIBITI, re�fica o edital nº 229/2021 - Programa Ins�tucional de
Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) CNPq/UNIPAMPA, conforme abaixo:

 

Onde se lê:

(...)

7.1 Cada proponente poderá submeter APENAS UMA PROPOSTA para o Edital PIBITI/CNPq/UNIPAMPA. A
solicitação de quota será encaminhada à PROPPI pelo(a) docente, através do preenchimento de campos
específicos da Plataforma SIPPEE (Sistema de Informação para Projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão),
disponibilizado no endereço h�p://www10.unipampa.edu.br/sippee/, até às 17h30min do dia 13/07/2021,
impreterivelmente.

(...)

 

Leia-se:

(...)

7.1 Cada proponente poderá submeter APENAS UMA PROPOSTA para o Edital PIBITI/CNPq/UNIPAMPA. A
solicitação de quota será encaminhada à PROPPI pelo(a) docente, através do preenchimento de campos
específicos da Plataforma SIPPEE (Sistema de Informação para Projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão),
disponibilizado no endereço h�p://www10.unipampa.edu.br/sippee/, até às 17h30min do dia 14/07/2021,
impreterivelmente. 

(...)

 

Onde se lê:

(...)

7.12 Não serão aceitas propostas subme�das após o prazo final de recebimento estabelecido no item 3
(CRONOGRAMA) (17h30min do dia 13/07/2021). Assim, recomenda-se o envio das propostas com
antecedência.
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(...)

 

Leia-se:

(...)

7.12 Não serão aceitas propostas subme�das após o prazo final de recebimento estabelecido no item 3
(CRONOGRAMA) (17h30min do dia 14/07/2021). Assim, recomenda-se o envio das propostas com
antecedência.

(...)

Bagé, 24 de junho de 2021.

 

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor

 

Assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 24/06/2021, às 11:51, conforme
horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

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 0555678 e o
código CRC 67E94CFB.

Referência: Processo nº 23100.009906/2021-08 SEI nº 0555678
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