PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Comissão de Produção Científica (CPC)
ERRATA ao Edital n°89/2015 – SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE PROJETOS EM
ANDAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO ACADÊMICA (PIPA)

A presidente da Comissão de Produção Científica (CPC), no uso de suas
atribuições legais e com base em diretrizes debatidas e acordadas pelo Conselho de
Ensino e Pesquisa (Cepe), torna pública a ALTERAÇÃO do item 2.2 “DAS INSCRIÇÕES”,
do Edital nº 89/2015 de Seleção de Bolsistas de Projetos em Andamento do Programa de
Incentivo à Produção Acadêmica:

Onde se lê:
2.2 Os seguintes documentos devem ser anexados à ficha de inscrição:
a) Cópia do RG e CPF;
b) Comprovante de residência;
c) Histórico de acompanhamento (solicitar na Secretaria Acadêmica) comprovando o
aproveitamento acadêmico no decorrer do curso até o momento da inscrição. Os alunos
do primeiro semestre deverão apresentar declaração de matrícula
d) Currículo, acompanhado dos documentos comprobatórios;
e) Carta de intenções para sua ação no PIPA, conforme orientações disponíveis na
página do PIPA (ANEXO II);
f) Declaração de disponibilidade de, no mínimo, 4h (quatro horas) de atividades semanais,
conforme modelo disponível na página do PIPA (ANEXO III).

Leia-se:
2.2 Os seguintes documentos devem ser anexados à ficha de inscrição:
a) Cópia do RG e CPF;
b) Comprovante de residência;
c) Currículo, acompanhado dos documentos comprobatórios;

d) Carta de intenções para sua ação no PIPA, conforme orientações disponíveis na
página do PIPA (ANEXO II);
e) Declaração de disponibilidade de, no mínimo, 4h (quatro horas) de atividades
semanais, conforme modelo disponível na página do PIPA (ANEXO III).

2.2.1 O histórico de acompanhamento e/ou a declaração de matrícula comprovando o
aproveitamento acadêmico no decorrer do curso até o momento da inscrição dos alunos
no Programa de Incentivo à Pesquisa Acadêmica serão solicitados pela Comissão de
Produção Científica diretamente à secretaria da Instituição.

União da Vitória, 17 de abril de 2015.

Profª M.ª Juliane Boiko Bohone,
Presidente da Comissão de Produção Científica.

